
(ὩΟοσὶς 

Α ΡΙΌΡΟΞΒ 66 ἐο ΠνγῸ 

(δο] δϑί 1Π6 ΘΟρΙΘ παυπηέπααπδ α᾿πη Οοανγαρσα σοηβοῦνέ ἀδρα15 465 σέηέγεαϊοηβ ἀΔη5 [65 Γαγοηηᾶρθϑ α᾽ππ6 ὈΙ]ΠοίΠδ 46 ἀνδηΐ ἀ᾽ δίΓα πυπηέτιϑέ ἀνθὸ 

ΡΓέσασΠοη ρὲ Οοορθ ἀδηξ [6 σάτα α᾽ πη ῥΓο]οί νιβαηΐ ἃ ρου πηθίΓ6 ἃ χ 1ηἰθγηδιῖ65 46 ἀἔσουνΓΙΓ 1᾿ΘΠΒΘΠΊΌ]6 6 ρΑΓΙΠΊΟΙΠ6 [Π{{έγα!γ6 ΠΊΟΠ614] 6 

Πρη6. 

(δ Ττντα ἔϊαηϊ γϑ] αἰ]νϑηθηΐ ΔηοΊθη, 1] Π᾽ 6ϑΐ ρ5 ργοϊέρέ ρδγ ἰὰ [οἱ 50. [65 ἀγο 5 α᾽ δυΐθυγ οἵ Δρραγθηΐ ἃ ργέβθηϊ ἃ ἀοπηδ1η6 ΡΌΌΠΙΟ. Γ᾿ ΘΧΡΙΓΘΘ5ΙΟη 

ΔΡΡΑΓΘΠΙΓ ἃ ἀΟΙΔ1Πη6 ΡΕΌΠ1Ο᾽ 9]Ρη1Π6 486 [6 Πντ6 Θη ααθϑοη ἢ᾽ ἃ 14Π|8415 ἔϊέ οι Π115 ΔΧ αΤΟΙ5 α᾽ Δαΐθαγ οἱ 4116 565 ατΤΟ 5 ἰΪέσδιχ ϑοηΐ αὐγνέβ ἃ 

ΘΧΡΙΓΔΏΟΗ. [.65 ΘΟΠΟΙΠΟΠ5 ΓΘΙΌ1565 ΡΟΌΓ 4Ζα᾽ πη [ντῸ ἰοπηῦς ἀδη5 [6 ἀομηδιη6 ΡΕΌΠΟ ρροανθηΐ νϑ οΓ α΄ πη ρᾶγϑ5 ἃ [᾿Δυ{Γ6. Γ.6 5 ΠΠνγῸ 5 ΠΌΓΘΚ 66 αΤΟΙΐ 5οηΐ 

απίδηΐ 46 [Ι6η5 ἀνθὸ [6 ραᾳ556. |5 βοηΐ [65 ἰέπηοη5 46 [ἃ ΓΙΟΠ6 556 46 ΠΟΙΓΘ ΠΙ5ίοΟΙΓΘ, 46 ΠΟίΓΘ ΡΑΙΓΙΠΊΟΙη6 ΟὈ]ΓΕ] οἱ 46 [ἃ σοπη ΔΊ 558 η06 ΠυΠΊΔ41η6 οἵ 5οηΐ 

[ΟΡ βοινθηΐ αἸ ΠΟΙ] Θθηΐ ἃοοΘ5510165 ἂὰ ρῈΌ]1Ο. 

[,65 ποίθϑ 46 θδὰ5 46 ρᾶρθδ οἵ διιῖΓ85 Δηποίδ 05 6 ΠΊαΓρΘ (ἃ ἰΘχίβ ργέβθηϊθς αδΔη5 [6 ΝΟ] Πη6 ΟΥΡΊΠΔ] 50ηΐ ΓΟΡΓΙ565 ἀΔη5 Ο6 ΠΟΘΙ, ΘΟΠΊΠΊΘ ἢ ΒΟΌΝΘΏΉΙΓ 

ἀα Ιοηρ ΟσῃΘ Π]η ρδΓΟΟΌΠΙ ρδγ 1 Οανταρσα ἀΘ6ρΡ.15 [ἃ Πηαῖβοη α᾽ ἔα Π!Π1Οἡ Θη ρᾶ858ηΐ ρδΓ ἰὰ ὈΠΡΠοΙΠδαπ6 ρου ΠηΔΙΘΘηΐ 56 ΓΟ ΓΟΌΝΟΙ ΘηΓΓ νοβ ΠΊΔΙΠ5. 

(Ομ δΙρηρς αὉ{Π|5Δ 010} 

Οοορίθδ δϑΐ ΠΟῪ α6 {γᾶν 161 Θη ρα θηδταί ἀνθὸ 465 ὈΙΠοίπδαμ65 ἃ [ἃ ΠυπηέΓΙβαίοη 465 οανγαρσοβ Δρραιίθηδηΐ ἃ ἀΟΠΊΔΙη6 ραΌ]1Ο οἱ 46 [65 Γθ πα Γα 

Δ1]Π51 ΔΟΟΘΒΒΙΌ]65 ἃ ἰοι!5. (85 ΠἸνγ 5 βοηΐ θη δαί [ἃ ριοργέϊζέ 46 ἴοιι5 οἱ 46 ἰουίθϑ οἵ ΠΟΙῚ5 ΒΟΠΊΠη65 ἰοσΐ ΞΡ] ηΘηΐ [65 σΔΙῸ ΘΠ 5 46 ο6 ΡΔΙΓΙΠΊΟΙΠΒΘ. 

Π ς᾽ ἀριί ἰουίθ οι 5 α΄ ἀπ ρῥγο]εί οοὔίθαχ. ΡδγΓ σοηδέσμπρηϊ οἴ θη νὰ 46 ρουγϑαίνγα ἰὰ αἸΠΠΙ5ΙΟη 46. ο65 ΓΟΘΘΟυΓΟΘ 5 πέρι 540 165, ΠΟᾺ5 ἈνΟΠ5 ΡὈΓΙ5 [65 

(ἸΒΡΟΒΙΠΟΠ5 Πέσθϑϑδιγοα ἀἤη 46 ργένθηιμτ [65 ἐνθηίμθὶς αῦι5 ΔΙΧΟΙΘΙ5 ρου ηΐ 56 ΠΝΤΘΙ 665 51{65 Τ]ΔΙΌΠΔΠη65 Π6Γ5, ΠΟίδιηΠΊΘηΐ Θη 1ηδδυγαηΐ 6465 

ΟΟΠΙΓΑΙηΐΘ6 5 ἰΘΟΠΠΙ41165 ΓΟ αν 6 5 ΔΧ γοαπδίθα δυϊοπηδί5έ65. 

Νοιβ νου ἀθιηδησοηβ ἔρα]πηθηΐ α6: 

ἜΝΕΟΡαΣ μἰΠ|56 7 [65 ΠΟΠΙοΥ͂Σ ἃ (65 ΠΠ5 σοπιπιογοίαίο5 ΝΟΙ5 ἀνΟἢ5 σοης ἰ6 ΡΓΟρταηΠ16 ΟΟΟΡρ]Θ Κθοῃοεοῃδ 66 Τντδϑ ἃ Ππἀδᾶρα 465 ρΑΙΓΠΟΠΠ]ΠΠΘΓΒ. 

Νόοιῖιβ νοι ἀθιηδησοης ἀοης αἰ ΠΠΠ156Γ ΠΠΙΔΙΘΙΊΘηΐ ο65 ΠΟΠΙΘΥ5 ἃ 465 Πη5 ρϑυϑοηη6 1165. [15 Π6 βδυγαιθηΐ θη οἴεί δία θοιηρὶογέβ ἀδη5 πη 

Παρ] σοηααα Ὀαΐ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΪ. 

ἜΘ ΝΕ Ραϑ ρΡΙΟοσόαοΥ ἃ 465 γοημδίο5 αμίοπιασόο5 Ν᾿ ΘηνΟΥ ΘΖ δισπηδ γΓροααπᾶδίβ δυϊοπηα5έ6 486116 α᾽ 6116 5011 ἃ] σγϑίδιηβ σοορίθ. 51 νοῦ ΘΠ οί 6Ζ 

(65 γΓθοῃθιοΠ65 σοησογηδηΐ [65 ἸΟΡΊΟΙΘΙ5 46 Δα ποῦ οη, [ἃ ΓΟΟΟΠΠΔΙ5584Πη06 ΟΡΙΘΠῈ6 46 σαγδοίδγας οὐ ἰοὰΐ ΔαΐΓ6 ἀομηδ1η6 πέοσρϑϑιίδηΐ 46 αἸΒΡΟΒΘΓ 

α᾽ πηροϊίδηΐθ5 ασυδηςίές 46 ἰΘχίρθ, π᾿ Πέϑι[6Ζ ρᾷ5 ἃ ποι 5 οοηίδοίθι. ΝοΟῖ5 ΘησΟυΓάσΘΟη 5 ΡΟΙΓ [ἃ γέδ] ]ϑδίοη 46 ο6 ἴγρα 66 τάναιχ [᾿π{Π|5Π]Οη α65 

ΟΌνΓΑΡΘΚ οἱ ἀοουμηθηΐβ Δρραγίθηδηΐ ἃ ἀΟΠΊΔ1η6 ΡΕΌΠΟ οἵ 5ΒΟΓΙΟΠ5 ΠΘΌΓΘΙῸΧ 46 νου ἔΓ6 ὉΠ|6. 

Ἔ ΝΕΡαδ δΙΡΡΥΙΠΊΘΥ ἰ᾿αἰτ]ριοη 1.6 ΠΠΊσγαηθ Οὐορ θα σοηΐθηα ἀΔη5 Οἤδα 6 ΠΟΠΙΘΓ 6ϑΐ Πα ]5Ρ6η58006 ΡΟΙΓ ΤΠ ΓΟΓΠΊΘΓ [65 ΤἸηἰΘΓηδυῖ6 5 46 ΠΟΙΓΕ ργο]οί 

οἴ Ιδυγ ροιτηθί6 α᾽ ΔοοέαοΓ ἃ ἀαναηΐαρσα 646 ἀοοιπΊθηΐδ ρᾶΓ [᾿1η ΘΓ Πα] ΔΓ ἀπ ΡΓΟργαηπΠΊ6 σοορὶα Κθοποίοῃςᾳ 46 [ντθ5. Να 16 ΒΌΡΡΓΙΠΊΘΖ Θη 

ΔΌΘΠη Ο85. 

Ἔ ΝοδίοΥ ἄκη ἰα ἰόραϊ!6 (λυ.6116 46 ϑοιέ 1 πΠ||9Δ 10 416 νοι σΟΠΊρίθ6Ζ [Δ1Γ6 (65 ΠΟΠΊΘΥβ, π᾿ ΟΟΌ]162Ζ ρᾶ5 411] Θϑί 46. νοίγθ γθϑροηβαθιέ 46 

γΘΊΠΘΓ ἃ ΓΟ ρΘοίου [ἃ ἰΟ]. 51 τη Οανταρα ΔρρατΘηΐ δι ἀοΠΊΔ1Πη6 ΡΌΌ]Π1Ο ἃηγέτμιοδη, ἢ’ θη ἀέαιπ1562Ζ ρὲᾷ5 ρου δυΐδηΐ 4111] Θη νὰ 46 πηδηβ ἀΔη5 

Ι65 διιῖΓος ρᾶγ8. [ἃ ἀυτέβ Ἰέρα]!α 465 ἀτοιίβ α᾽ διΐθυγ α᾽ἀη ΠντΘ να6 α᾽ ἀη ρᾶγ5 ἃ 1᾿ΔυῖΓ6. ΝΝΟΙΙ5 Π6 ΒΟΠΊΠΠ65 ἀΟης ρᾶ5 Θἢ ΠΊΘΘΌΓΕ 66 Γέροιογ ΘΓ 

Ι6ς. ουνσγασθϑ ἀοηΐ [᾿1||Π|5δ!οη δϑί δυϊογϑέθ οἵ σθαχ αἀοηΐ 6116 η6 1[᾿6ϑῖ ρᾷ58. Νἕ οἵἱΌΥΘΖ ρᾷ5 6116 16 51Π1Ρ16 [Αἷ α᾽ ΔΙΠοΟΠΟΥ πη [ἰντ6 σὰ ΟΟορθ 

ἘΘΟΠΘΙΌΠΘ α6 Τνγθϑ ΒΙΡΉ1Π6 6486 σ6]81-Ο ροαΐ δίΓα υ{Π156 (6 απ 6 ]4Ὲ6 [αςοη 416 ο6 5011 4Δη5 [6 Τηοη66 ΘΠΠ6Γ. [ἃ σοπαδηηηδίοη ἃ ἰΔ6116116 νοι 5 

νΟΙΙ5 ΘΧΡΟΒΘΙ6Ζ Θη οδ5 66 ν]ο]αοη 6465 αἀΤΟΙ5 α᾽ Δυίθαυγ ρααυΐ δία βένοσγα. 

ἃ ΡΙΌΡΟΞΚ 61 δου ῖςο σόοορὶο θοῃοΙΌΠΕ 66 1Πἰνγος 

Εη [ανογιβϑδηΐ [ἃ Γβοῆθιοῃθ οἱ 1᾿δοοὸβς ἃ ἢ ΠΟΠΊΌΓΕ οΤΟΙ 558ηΐ 46 ΠνγῸ 5 αἸΒΡΟΠΙΌ]65 ἀδη5 46 ΠΟΠΊΌΓΘΙΙ565 ἰδησιιθβ, ἀοηΐ [6 Γαηφα]5, σοορ Θ βοσυἢ 6 

ΟΟΠΙΓΙΡΌΘΙ ἃ ΡΓΟΙΊΟΌνΟΙΓ [ἃ αἸνογϑιίέ σα] 6116 στᾶσα ἃ αΟορα θομογοῃα 66 [ντθ5. Εη οἴεΐ, ΙῈ Ργοργαιηπηθ σόοορὶθ Κθομοϑίοῃθ 646 [νγαϑ ρογηηεί 

ΔῈῸΧ 1Πηἰογηδαίθα 46 ἀἔσουντι [6 ρα ΠΟΙ η6 ΠΠ{έγΓαΙ ΓΘ τη ηα14], τοί Θη δΙαδηΐ [65 ἀυΐθυΓ5 οἱ [65 ἔα ΠςΘ 5 ἃ ὄ!αΓΡῚΓ ΘΓ ραΌΠ1Ο. νου ροῦνθΖ ΘΠ δοίποΎ 

(65 ΓΟ ΘΙΌΠ65 θη ΠΙρηδ ἀ44η5 [6 ἰΘχίβ ᾿ηἰέργαὶ! 46 σοί ουνταρα ἃ 1 Δαγο5β 6) περ : ἡ“) ΌὈΟΟΚ5. σοοσ]α. σοῖὴ 
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ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊ4] ΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ {Πδΐ ννὰβ ργθϑεῦνϑα [ὉΓ σρϑηθιαοηϑβ οἡ ΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ 5 ὈΘΙΌΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ βοδηηθα Ὀγ ΟΟορΙδ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ [Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΟΚΚ αἸΒοονογα Ὁ] 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδὰ5 βυσνινθα ἰΙοηρ σπου ρῇ [ΟΥΓ Π6 σοργυτρῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο Θηΐογ (Π6 ρα ΠΟ ἀοπηδ]η. Α ΡΠ ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ β]6οΐ 

ἴο σοΟρυτΡῇϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [6 ΓΠ Πὰ5 ἜΧριγθα. ΝΥ ΠΘΊΠοῚ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΆΌΠ1Ο ἀοπΠΊΔ]η ΠΊΔΥ νὰΓῪ σΟΠΠΪΓΥ ἴο σοπηΐίγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαΐθνναυϑ ἴο {η6 ραϑΐ, ΓΕΡΓΘ θὴρ ἃ νν δ] ἢ οἵ ΠΙϑίογν, οα]αγα δηα Κηοννίθαρσα {Παῖ᾽ 5 οἴη αἸΠΠου]{ ἴο αἸΒοονθου. 

ΜδγΚβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Π]ΔΙΓΡΊΠ4118 ρΓΘϑΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΡΊΠΔ] ΝΟ] Π16 ΝΝ11] ἈΡΡΘΟΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉ ΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟΌΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π6 

ΡΟΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δ ηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γου. 

ἴϊδερο ορυ  611η6ς 

ΟΟΟρΙΘ6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ ἢ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖΕ ρΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Τηδίθγ! 415 Δη4 τη ΚΘ {Π6 1 να 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαη ὈοΟΚκ ὈΘΙοηρ ἴο {Π6 

ΡΌΡΠΟ ἃηα ννῈ ΔῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ ουδίοα!δη5. ΝΘνο 6655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΒΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΘΘΡ ΡΓονιηρ {Π15 ΓΟϑο ΓΟ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αριιϑα ὈΥ ΘΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ165, ΠΟ] 6 Ιηρ Ρ]ΔοΙηρ ΘΟ ΠΠ1ΟΔ] ΓΟ5 ΓΟ ΟΉ5 Οἡ δΔυϊοπηδίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷβ8ο δϑκ (Πδΐ γου: 

ἜΘ Μακο ποη- οπιπιογοϊαί 56 ΟΓ 1Ππ6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑῖρηβα σοόορὶθ ΒοΟΟΚ δϑάγοῇῃ [ῸΓ 56 ὈΥ. 1πα]νιἋπ415, ἃη6 να γοααδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙ65 [ῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρα ΓΡΟΒ65. 

Ἑ Μοίγαϊπ ΠῸπι αποπιαΐϊοα χμογγίπρ ἴ[)Ὸ ποΐ 56η4 διτοπηαΐίθα ΠΠΘ6Γ65 οἵ Δην οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πὙγοι ἀΓῸ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ1ο0η, ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠαγδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟΥ ΟΠΘΙ ΓΘ ας ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ685 [0 ἃ [ἀγρα ἃπηουηΐ Οἵ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηίΐδοΐ τι5. ὟΝ δποουγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ΡΌΠΡΟΒΘ5 Δηα τηᾶν Ὀ6 4016 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἔ Μαϊηίϊαϊπ αΠτιροη ΓΘ σοορθ “νου γ᾽ γοι 566 οἡ Θδοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη018] [ῸΓ 1ΠΓΟΓΠηΡ ΡΘΟΡΙΘ ἀροῦυΐ [Π15 ργο]θοί ἃηα ΠΕΙριηρ [Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] Πηδίθυ! 15 [πγοῦσῇ οορὶα ΒοΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ [1 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ νου 156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {Πδΐ γοιῖ! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΠ51016 [ΟΓ Θηϑαπηρ {Παΐ ννῃδΐ νοι ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιασσα]. [)ο ποΐ ἀϑϑμηθδ [Πδΐ {51 

Ὀδοδι86 ννῈ ὈΘΙΙΘνῈ ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΌΠΙΟ ἀοΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Ππ6 {{πη|[664 δίαίθ5, [Πδ΄ [ῃ6 ννουῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ΡᾳΡΠῸΟ ἀοπΊΔΙη [ΟΓ 1565 1η ΟἴΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1ηὴ σορυτρῃΐ νᾶ 165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἾΟΓ σιμΠαδησθ οἡ νν ΠΘΊΠΘΓ ἃν ϑρθοιῆο τι56 οἵ 

ΔΠΥ ΘρΘοΙῆο ὈοΟΚ 15 Δ] οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἀ55ΠΊ6 {πα΄ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρδάγαποβ ᾿η σοόορὶα ΒΟΟΚ δϑδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥ ΠΟΙ τη (Π6 ννου]α. (ορυτρῇΐ ᾿ηΠΠΠροιηθηΐ Π1401ΠΠ }ὺὐ}Ὰ σΔη Ὀ6 4116 5Θνϑῖα. 

Αβοιυΐ σοορὶο ΒοΟΟΚ ϑοΆγοἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννοῦ]᾽ 5 ἸηΠΤΟΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΊΔΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 Πα π56 1]. σοόοορὶθ ΒΟΟΚ δϑδίοῇ Π6]Ρ5 γθδαθυβ 

(ἸΒοονΘῪ {Π6 ννου 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ ἃη6 ΡΕΌΠ5Π6Γ5 Γθᾶοῇ ἤθνν ΔΘ ηο65. Υου σδη βθάγοῃ {Πγοῦρῇ [(Π6 1]] ἰΘχί οὐ [Π15 θοοΚ οἡ {Π6 ννϑ Ὁ 

ἈΠ ΠΕ 7 δοῦκεβ, δοσ,ε, 
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ΕΤΎΥΜΑ ΠΓΑΤΙΝΑᾺΑ 



ΒΥ͂ 72ΞΞΕ ΒΑ ΜῈ Α077200ΆΑ. 

Ογοῖν" ὅφο, γς. 64. 

ΕΤΥΜΑ ΘΟΚΆΕΟΑ: 
Απ Εἰγπιοϊορίοδι [-οχίοοη οὐὗἁὨ Οἰδϑϑῖοδὶ αγϑοκ. 

ΕΙΝΙΝΟΤΟΝΘ, ΚΟΝΌΟΝ 



ϑυτ, 

ΕΤΥΜΑ ΠΑΤΙΝΑ, 

ΑΜ ΕΤΥΜΟΖΟΦΙΟΑΣ ΣΕΧΙΟΟΝ ΟΓ 
14.510 4.2 ΔΑΤΙΔΝ 

ΒΥ 

ΕΌΜΑΚῸ ΚΟΘ5 ΝΗΑΆΚΤΟΝ, Μ.Δ. 

ἘΕΒΙΙΟΝ ΑΝῸ ΤΕΓΤΌΞΕΕ ΟΕ 1Ε505 ΟΟΙΕΘΕ, ΟΧΡΟΚΌ 

δι 
ΚΙΥΝΙΝΟΤΟΝΒΘ 

ὙΑΤΕΚΙΟΟ ΡΙΑΟΕ, ΤΟΝΡΟΝ 

ἀρ μος 



4014 

 ΨΈΥΣ 
Νὴ Α 

ἐδ τ 
οχλν γ- 24 -“ο2. 



ΡΒΒΙΒΑΟΘΗΙ 

Ιν Τιϑνβ ηᾶ 5'μουῦΒ " Τιϑὐΐϊῃ Ὁ]οὐϊοπδυν ̓  (1880) 086 οὐγιλο- 

Ἰορῖοϑὶ οἱθιβηθηῦ 185 Ῥούβ ἔγαριωηθηΐδυυ 8η4 ὑμουϊ]οδ]: 8 
ἸΟΧΙΘΟΡΥΎΒΡΏΘΥ οδϑηηοῦ ἴδιυϊν Ὅθ6 οχρθοίθα ἤο Ὀ6 8180 δῇ 

οὑγιηοϊορίβθ. Βυόδὶ δῃᾷᾶ Βδ.11γ 8 " Ὀιουοηπϑίγα Εἰὑγυηοὶο- 
σίααο Τιαὐϊη’ (1885) ϑυαρυϑοθθ Ὀὰὺ ὑνο- αἶγα οὗ ὑῃ6 σψόοσαϑβ 
864 ΟΥ̓ ΟΥΟΙΠΘΥΥ ΟἸδβδῖοδὶ Τδῦη Ὑυϊύουβ, δηα ὑμ6 οδὐγτηο- 
Ἰορίοϑὶ ϑἱθυηθηὺ 1 ἰῦ 18 δυο]. βθοοηᾶδιγ. Ῥ.ΥΘ-Βο θη ὐ1ῆο 
νοῦ 1 ὑμαὺ οἱ ἩϊηὔηοΥ δηα Ζοῃροίσηδυυ, μού οὗ ψΏοΤΩ 
ΡΟΠΒηΘα 1 1878, 15 Βδυαϊνγ σου τηθηθοηϊηρ: τ νγᾶβ 
ποῦ 1}} ὑμ6 ρυδ]ϊοδύϊοη ἴῃ 1876 οἱ Βυαρτηθηη᾿ 5 αἰβοονυθυῖθδ 
ἐμαῦ δηυμίηρ 88 Κπονῃ ϑρουὺ γοοϑ]ο ἰανγ8.--ΕῸΣ ΟἾΝΟΣ 

Ιαηραθροθ 8180 οὐγιμοϊορίοδὶ α]οὐ] ΟΠΔ.168 ΔῚΘ ΤΥ. ΒῸΣ 

Ὁτμθυδηὴ ψ ἤδνθ ΒσμθΙοσ, ἴὺὺ Οδοϑδὴ ζυριβϑιθηϊ, ἴου 

τοὶ ΤΥ " Εὔγτηα ἀτδθοδ, ἴοῦ ούμϊο Ἐθὶβῦ, ἔοῦ ἀϑθυσηϑῃ 
ΚΊυρθ, ἴοῦ ΟἹα ϑ'᾽'ανοῦϊο Μικίοβιοῃ, ἔογ Αὐγηθηΐδη ΗΔ βοῖ;- 
ΙΏ8ΏΠ : ἴου ΤΥ]Βἢ δηα δ ϑίβῃ, ΟἹά Νοῦβθ δῃηᾶ Αῃρ]οβδχοῃ, 
Τλὐμυδηΐίδη, Ζοηᾶ δῃα βδηβκυθ, τ ἤδνθ πο οομρ]ϑίθ 

οὑγυμοϊορίοαὶ αἰουϊομαυυ δὺ 8)}.---τὸ τὺ ὑμὰβ ΔΡΡΘΒΥ, 
Ὀούμ ὑμαὺ δὴ θὑγυμοϊορίοδὶ Τιϑύϊη αἰούϊομδυΥ ψγὰ8 ψϑηίοα, 
δια ὑμαὺ 1ὖ ψὰβ Ὡοὺ θϑ8ὺ ὕο οουρ1]9 οὔθ. ΚΙυρο δὰ 
γυεοϊρδῃᾶ ἴο ψοῦκ οα; 1 αν δᾶ ἰο βπηᾷ ΤῊΥ τηδίθυϊϑὶ 
ὙΘΙΘ 1 οοὐ]ά. 



νἱ Ο ΡΑΖΖΑ͂ΓΟΕ 

ΤῊ αἸο.]ΟΏΔΥ168 ΥΒ]ΟῊ 1 Πᾶν ΟὨΙΘΗ͂Υ υ8θα δγ6 {8:6 01] 
Τιαῦὶτ---ΤιονΒ δηα Κ5'Βοτί. ἘΞ 9115}---5Κοδῦ. 
ατορῖ--- 1446]] δηα ϑοοῦϊ. ΟΙα Θοστηδϑυ--- 5 δαᾶο. 
αδυ] 8}---ϑύοκοβ (ς Οϑ]υϊο Ῥθο]θῃ- Μοᾶθσῃ ἀρυσηδ8:}.--- ἘΚ ]τ1ρ 

ΒΙ0} ἢ). ΓλΒυδηΐδυ.---υβορμ δῦ. 
ΟἹα 1γ]58}---Ζουβ8. οὐ ΤΠ οὐ 88}---Τ]Π] ΤῺ 8.1}. 
ΜΙ|ΙαΑ]6 1Υγ]8}---Υ ΤΠ αΊΒ0ῃ, Ῥυυββίβῃ--- ΝΙ ΘΒΒΘΙΙΤΏ8.7)1). 
Μοάοχῃ 1γὙ188--- Ο Ἐ 6111νυ. ΟΙα ΒΙ᾽ανοηῖο----Ν Γ1Κ]0510] 
ΝΥ 618}--- υσΏ6. Αὐγηθηΐδυ---  ΡΒΟΏΤΏ 8.1). 

Οοίμϊο---Βαὶρ. Ζοηᾶ---{ 80]. 
ΟΙα Νοῦβο---Ἰρ ΒΒΟ.. ΟἹ Ῥοσβίϑῃ ----ϑ 1669]. 
ΑἸ ΡΊοβάχου---Π,60, ατοίῃ. βϑηΒ τ ---ΒΟΒΟΠ Πρ. 

Ἑχοϊααϊηρ (88 81} νυυϊῦοσβ οἵ οὐγιημοϊορίοαὶ ἀϊούϊοη 
Ὦδνθ ϑρτϑϑᾶ ἰο 40) ῬΥΌΡοΣ Ναιηθβ, 1 μα ὑμδῦ {86 νι 
οὐ ὑμ6 οἱδββίοδὶ ρουϊοα οὗ Τιδύϊη [11ὑογϑύαγθ, ἄἀόνῃ ἴο 
ἄθδῦῃ οἱ Τυδ͵]δη 1 Α.Ὁ. 117, 86 26,326 νογαβ : 84}} οὗ τ 

οχοθρὺ 4820 βυβηοϊ θη οσχρὶϑίπ ὑμϑῖὶσ οὐ ἰογγηδίϊοη, 
8.6 ἀοΥγαῦγθβ Οὐ Θοιηροῦηα 5 οὗ ὑμοϑο 4920 σψογὰβ. 1ἢ 

Ῥγδβοηῦ ΨΚ 1 ἤᾶνθ ὑγθαίθα 8056 οὗ ὕἤμθβθ 4820 νοὸ 
Ὀοίηρ ὑβοβο ἔουηα ἴῃ ὑμ6 βἰχύθϑοῃ 1Γιδύϊῃ δαῦμουβ οὗ (186 1 
τ ῺΚ (ἰγϑριαθηΐβ ἴῃ Θϑορ ο886 Θχοϊααθα) : ΥἱΖ., ἰὴ ΟἾΤΟ 
Ἰορίοθ! ογᾶοσ, ῬΙδαύυβ, Τοσθηοθ, ΟΙοοσο (ὑδοϑᾶῦ Οδία] 

Τλιογϑύϊαβ 581 δύ, γουρ Ἡογϑοθ Τὐνν ΤΊΡα]]ὺ8 ῬΊῸρ 
π8 ΟνἱἹᾶ, Ῥογβίαβ, Τϑοϊδαβ, Τνθηδὶ. ϑϑύθίηρ 88146 580: 

1 Ατηοην ὑμμι6ο86 1 ΥΘΟΚΟῚ ΒΟΙΏ6 ΜΟΥΣΩΒ Βοιηθύϊ 65 806] τ} ἃ 51] 
1ηἰ18], ΟἸγὶβ σοο]ο5 Εἰθῦτυδ Γἰθυτηδ, Ῥορο βγθηδ ΤΎΪΟη 68 ὙΘηΘα8 : 

ὍΈ1ΟΘῺ 1 Πδνθ πούς ὨΘῪΝ ὅο ΟΥ͂ΘΥ. ΟἿ ὑμ6 οὐδοῦ ϑῃᾶ 1 ἴδνθ ᾿ποῖυα 
ἴῃ ΤῊΥ ΜΟΥ ὑδθ σψογᾶβ ζριδβίγίην ροϊζισοο ριεγίοθιιδ φυΐγίϊο ΘΗ 67Ό, 
θοΐης ἀογίγδαύύϊνοθ οὗ ῬΤΌΡΟΥ Νϑιηθα θαῦ Βα οΟΘΘΒ]]Υ ΘΟη θὴρ {πε 
γ081 ομδυδοῦθσ. 

21 Ὡθϑᾶ Βδχαάϊν δΔροϊορίβθ ἔου οχαϊυὐϊηρ 86 οοῃ͵θούυχα! ᾿ΐν ἐλγίμϑ, 
τ ϊθυθδαϊηρ ηιαξία, δα ὑΠ6 " σῃμοβύ- του β᾽᾽ ζύγοθ τῖσο : ὑἢ6 ῬΙΌΡΟΥ ΤΘ8α ΠῚ 
8.16---Οἷο, ΕἾπ., 2. 28 (ἔγτοτη 1.0.011118}) λύίγϑίσον, (Υ ϑύθυθυ ἰπδὲ ΙΩΔΥ ΘΙ 
9681), Ῥχοροσχύ. 4. 7. 49 Οἠίο, Ον. Ἐ'δϑὺ. 6, 674 ζαΐα, ῬΙαυΐ, Ῥοθη, 18 

οοἰΐγγαε, ῬἸααὺ. Ττυο. 624-625 υἱοογίϑ. . . υἱοογΐηι.----1 ᾿δγθ οἰ ὑὑθα 8]5 

Αἀνοῦθθ δῃᾶ Οοῃ]υηούϊουβ οὗ ψὩο. ὑμ6 8010 Ῥϑου δυν 1108 ἴῃ ὑδι 
ὑοστηϊηθύϊοη (β0 0 ἢ} Ῥοΐηρς βυ οί οχρ αίπθᾶ ὈΥ δέος οὐ ὙἹ]οῦοι 
ἨΘΗΥ); δηᾶ. Ἰοδηγοσαἂβ ἔγοση [86 ΟΥΘΘΚ οὗ σι ΐοι ἰμ6 οὐαί 818. 81ὲ 
ΒΌ ΠΟΙΘΗΟΥ ὑγθαΐθα ἴῃ “ Εἰγτηδ, ατδϑθοδ᾽ ΟΥ (1 ὑϊδι9 οδ80 οἱ ἀθ γα [γ68) 
ἰπ 11469]] δᾶ ϑοοῦν. 



;ΡΑΕΣΦΑΓΟΣ ο ΨΙΙ 

880 ψογαβ οἵ οὐβοῦγθ οὐἱρίη, συ] ἢ οϑημηοῦ 88 γϑὺ Ὧ6 ο]888]- 
Β6α, ὑμ986 806 νογαβ 81] 1ηὔο ὑπ ζο]ουγίηρ ὑΏγ66 6188868: 

Ι. “ἸπΒου θα ̓᾿ ψογαβ, μδυίηρσ οορπϑῦθβ ἴῃ οὔμου Τπαοοο] ϊο 

Ἰδαησαδρθβ: δοαὺ 1180. 
ΤΠ. τηδηθυΐθοίαγοα ’ σψογᾶβ, ἀθυϊνδῦνθβ οὐ οοιῃρουηᾶβ οἵ 

086 ψΟΥΟΒ 1 οἶ888 1. : δρουῦύ 980. 
1171. “πηρουύοθα᾽ ψογᾶβ, Ὀοσσονγθα ἔγοση ΟὝΘΘ]ς ΟΥ ΟΥΒΘΥ 

Ἰδηρτιαρθβ : δοαῦ 618. : 

, 50 00} ΤΟΥ ὑῃθ βοορα οὗ ὑπ6 συ υΐο : πϑχὺ Το αθύβ.]8 οἵ 
108 ΔυΥϑηρθιηθηῦ. ΤῈΘ βῖρῃῃ  ργθοθαϊηρ ἃ " μβοδα-σοσᾶ᾿᾿ (1.6. 
086 ἢγθὺ σψογὰ οὗ δὴ δυ1616) ἀθηούθβ ὑμαὺ ὑβὸ ψοσγὰ 15 

Ῥοττονγθα ἔγοση βοῖὴθ [ουθίρῃη ἰδῆρσθδρθ. (Τὺ 18 οἶὔϑθη δονυ- 

ΘνοΣ αἰ ΒΠοα]ὺ ὕο ἄγαν ὑμ6 1106 : Τιϑὐϊη ἀογίυναωξίυο5. ἔγοτα Ἰοδη- 
ὙγΟΥαβ, 6.6. ἑορίαγίιιδ, δΥΘ Ἰοῖῦ πη δυϊτθα.) Τιοϑηνγοσβ νυ] ἢ 

δῖΘ ποὺ “ Ὠθϑαᾶ- γ ΥΒ᾽ ΔΘ ΤηΔΥΚΘα οἰὐμου ὉΥ { Ῥγθοθαϊηρ, 
ΟΥ ὈΥ͂ Ὀοΐηρ ρΡαῦ ἴῃ Ὀγϑοϊκθίβ : ὑπ δἵθου ὑῃθ ὑγδηβιὐύϊοῃ οἵ 
Θϑοῦ Βοδα-νγοσα 1 ρὶγθ ἴῃ Ὀγϑοϊοὺβ [86 τηοσθ ἰηὐογθϑυϊηρ οἵ 
86 ἘΠΡΊΒη σογᾶβ Ὀογγονγθα (οὐὔθῃ ὑβυοαρἢ τυϑηΥ δβύδρθ8) 
ἔγοτα ὑβο Τϑύϊη σοσα. ΕῸΣ αθῦδι]β οὐ ὕμθβθ ΕἸ] 8 Ἰοδη- 
ὙΟΥαΒ 1 ψοῦ]α τοΐοε ἰο ϑἰκοαῦύ Β “ Οοῃμοῖὶβθ Εἰ γυηο]ορίοδὶ 
ΤΙου]ΟΠΔΙῪ οἱ ὑμ6 ΕἸρΊ 8 Τιδηρτδρο᾽: ΏΘΙΘ 86 ρυΐβ 
ΒΘΥ͂ΘΙΆΙ ΜΟΥαᾶΒ που οὴΘ Ὠθδᾶ 1 ᾶγθ ρίνθη 6 1θϑαϊηρ 
ψοΤα δηα ϑααθα {ῃ6 βῖρῃ “ἄσ.᾿. Τὺ 18 οὗ δοῦγβθ οἴῃ 

αἰ Βῆοα]ῦ ἰο ἀθοϊάθ ψϑῦμου ἃ ποσὰ 18 Ὀοσγονγθα ΟΥ ποῦ: 1 
ΒΌΡΡοΒΟ αοὐμίο λαδαη ἴο Ὀ6 Ὀογγονθαᾶ ἔτοτη 1] λαδοο, 
086 Τϑαυΐοῃβ ΟΥ̓ΡΊΠΘΙΙΥ Πδυϊηρ ἢῸ ψοσα [Ὁ “δΒᾶνθ᾽ ([ῃ6 
ὝΥΘΙΒῃ. 5801} ἤϑνθ Ὥοῃθ, δῃᾶ ἴῃ Τδὐϊῃ 1801} ψγχ ΤΥ Β8Υ͂ 
“οδὺ ΤῊ] ρδύογ᾽ ἴῸΥ “ἤαῦθο ρῬδύγθῃη . θα ὕνο Ἰοδῃ- 
ὙΟΓΡαΒ 1 ΔΏΥ ᾿ἰϑηρτιαρθ 816 ΠΘΘΥΥ ΙΘἀδηὐοδὶ ἴῃ ἔοστα ὑἢ6 
Βῖστι Τ 18 ραὺ Ὀοΐογθ {89 ἔγβὺ οἡἱυ, 6.6. {δαϊποιν δαϊίποιμηι, 
τάπης δάπις. 

Α ΒΌΙΩΘΥΙΒΘΙ δἵοῚ ἃ σοσα ἀθῃούθβ ὑμδὺ ὑῃθ σοσα ΘΟΠΟΌΣΒ ἴἢ 
ζοστὰ ὙΠ ϑηούμου οσᾶ, ΟΥὨ θυϑθὴ βϑυϑύδὶ οὗμοσ ψόσαβ, οὗ 



Ψ1 ἘΚΕΣΡΑ͂ΓΟΕ 

αἸδβύϊηοῦ οΥἹρίῃ : 1 αν ὑπ Ὀθθη ΟὈ]ρϑα ὑο αἰναθ »γαθϑές 
Ἰηῦο ὕνγο ψ Οσαβ, δέγίπσο Ἰαῦο ὕμγθο, γωο Ἰηῦο ἔουΓ. 

Οορμδῦύθβ ἴῃ Τα σῖδη δηα Οβοο- β 6 18 γὸ ρον ΟἿΪΣ 
θη μου 8176 1ἢ ὑμϑιηβοῖνοθ ᾿βύγυιοῦνθ. Τὰ οορῃδῦθε 
ἴσχουη οὗμοὺ ἰϑηριδροβ ἃ ρίνθῃ ἴῃ ὑπ ἔο!]ονηρ ΟΥΘΣ. 
ατϑοκ, Οδιο, Τϑαϊομΐο, Βαϊίο- 518, Ατὐτηθηΐϑη, Ασΐβϑῃ. 

Ι δνθ ποὺ ὑμβουρῃῦ 1ὖ Προρββαυν ὅο ρῖνγο 8 οορῃδύθ ἔγοσῃ 
ὝΘΙ8} θη 1 δα ρίνθῃ ὉΠη6 ἴγοιῃ [τἰ8ἢ, πο ἔγσοσῃ ΟἹα 
ΝοΥβθ οὐ ΑὨρίοβδχοῃ οὐ ἀθυηϑὴ ΨΏΘη δᾶ ρίγθῃ ΟἿ 6 
ἔγουη Αοὐμίο, ὩΟΣ ἴσοιη 1,οὐβῃ οὐ Ῥγυβϑίδη σψθη 1 δᾶ 

σΊνΘη ΟἿ6 ἔγοιῃ [ἡὐπυϑηίθηῃ.---Υ̓ ΘΩ ῬΟΒΒ101606, Νοῦῃβ 8.6 
σίνθῃ ἴῃ ὑπο Νοχηϊηδύϊννθ β'ηρΌΪδ. (ἃ τὰ]6 θυ ϑοὶηρ ψοσαΒ 
ἴσοτη Ἡθβυοῖαβ ἡ Ϊοἢ ΒΘ ρΊνθβ ἴῃ ΒουὴθΘ οὐμϑὺ 0886) : ΟΥΡΒ 
ΒΙΘ ροἴνθῃ ἴῃ Ζοηα 8ηα ϑηβ οι 1 ΠῚ τοούβ, ἢ Τα οηϊο 
δηα ΟΙα ΒΙανοηο (1688 086 ὑγϑηβιδύϊοη βονγϑ Οὐ ὨΘΥ 186) 
Ϊηὴ ὑμ6 [Ιηδηἶϊγθ, 1 οὐμοὺ ἰδηράδροθ ἴῃ ὑῃ6 ΕἸγϑὺ ΒΙΏΡΌΪΑΥ 

Ῥγϑϑϑηὺ [παϊοαύϊνθ. -Βοούβ, βύθηϑ, δπῃα ψοσαᾶβ ἰουῃα ΟὨΪΥ 
88 ὑμ6 ἔγϑὺ βἱθιηθηὺ οὗ ἃ Θοιωροιηα δ16 1 ῖκοα ὈΥ 8ἃ ἀδ 88 
[Ο]ονίηρ ; ΜΜΪΟὮ 18 1861} δοοθηῦθα (-2) ἤθη 6 ΚΗΟΥ͂ [ΥΌΤῚ 
οΊ ΠΟΥ Β Τδνὺν (ὑμδὺ δέον ἃ Ὀαῦυύομῃθ γονθ] ἃ ΤΘη 15 ὈΘΟΟΙΏ68Β 
Ϊἴη Τοϑαΐϊοηϊο ποῦ δὴ Αβρίγϑύθ μυὺ ἃ Μοαϊδ) ὑμαὺῦ βθοῃ νγὰ8 
086 οὐἹρῖηϑὶ ρὶὐοῃ-δϑοοθηῦ. (ΤᾺΘ ϑοοθηῦ, ψΏΘη ΠΥ ΚΘ, 
ΙνδΥ5 ἀθηῃούθβ μι ὐοῃ-ϑοοθηῦ ΟΥ̓ἑὕοῃθ, ποῦ Ββὑγθββ- ϑοοθηῦΐ.) 
ασθοκ αἰβυ! δῖα ῬΥΘΡοΒιθ]ΟΩΒ 8.6 Τηδυϊοα ἃ8 Ῥϑτοχυύοηθ. 
ἘΣ ΠΟ 1168 ἴῃ ατθοὶς μδνθ ἃ ργᾶνθ ϑοοθηῦΐ, ἰῃ οὔποὺ ἰδηριιδραβ 
ὃ ΔΒ} ρυθοθαϊηρ. ϑδῃβκυῦ πψογᾶβ ἀπμδοοθηΐθα 1ῃ ὑπ ΜΆ5. 
8.76 ἰοῦ απϑοοθηίθα.---Η γροὐμϑίϊοδὶ ἔοστηβ ἃγο ἀϑποὐθα οὔθ  ὺ 
ὮΥ Ρῥγϑθῆχιηρ δὴ δϑύθυϊβκ οὐ ὮὉΥ ρυύυϊηρ 8. ἰού ἴῃ Ὀγϑοῖθίβ : 

6.5. ἔλαι([)ον ἀθηούθβ ὑμβαὺ ἔλαιον ννγὰβ ΟΥ̓ΡΊΠ8]Υ ἔλαιβον.--- 
ΤῊΘ ροβιύοη οὗ 8. 81η951]6 ᾿ϑύΐθσ (οσ δοιη ἱηϑύϊοῃ οἵ Ἰοϑὑΐθ18) 18 
αἀθηῃούθα ὉΥ 8 ἄδβῃ; 6.0. “"α-᾿᾿᾿ ἀθπούοθβ ἰηϊ018] α, “-α-᾽ 
ΙΏΘαΙ8] α, ““-α᾽ Βῃηδ)ὶ α.---Υ̓ ΘΠ ἃ ΜΟΥ 18 ρίνθη ῬΔΥΥ [ἢ 
ΒοΙηδη ῬΔΥΟΥ ἴῃ {8116 ὑγρθ, 86 ραυὺ 1ῃ 1081108 15 8Ιοηθ ἰο 
ὯΘ οοΙηρδῖθα σὶρ ὑμ6 οὐμϑὺ ψόοσγαβ τηθηὐὶομθά.---- ΤῊ βἰρῃ 



ΡΡΑΕΖΣΑ͂ΘΕ ΙΧ 

ς ΤὩΔΥῪ ΤΟῸΡὮΪΥ Ὀ6 τοδὶ 88 “ΤΤᾺΓΟΠλ,᾿ ΤΊΟΥΘ ΘΧΘΟΟΪΥ 88 
“οοπηθοίθα τιν᾽; ἰὑ ἀθηῃούοθβ ὑμαὺ ὑπ ὕνγο ογαφ δϑνθ ὑδθ 

8816 τοοῦ, ΟΥ 816 “ ΑὈΙἸαυΐδ᾽ οὗ ϑϑο} οὐϑυ. 

ΤΏ ἰγϑηβ᾽ϑύϊοη οἵ 8 ψοσζᾶ, ἡ ΘΥΘ 0 ὑγϑηβ᾽δύϊοη 18 ρΊγΘΩ, 

ἴθ 086 βδῖὴθ 88 ὑμβαῦ οὗ {μ6 ποχύ- ργϑοθάϊηρ ὑγϑηῃβιαὐθα νγοσᾶ ; 
ἰσϑιηβὶίθα, 1.6., ἰπΐο ἘΠΉΡΊΒῃ (ἴοῦ ὀοηνθηίθηθθ᾽ 58 Κ6 ὑῃ6 
ἐγθηβ]δύϊοη 15 βοτωθίϊηθβ ἰηὗο Γιϑὐϊη οὐ ασθθκ). Ῥδυθη 6898 
δγ6 Ὠοῦ ΘΟΠΒΙΘΥΘᾶ 885 ᾿Ἰηὐουταρύϊηρ᾽ {π6 Βοαῦθηοθ οὗ οοηϑύγαο- 
ομ. Τῇῆὸ ΔρΟγχονϊδύϊοη Ἅ ΕἰἸ.᾿ [0] ονγθᾶ ὉΥ 8 οοϊαλλδ ἀθηοῦθβ 
ὑμαῦὺ Ὁ86 ἘΣΘ 8} οορτηιϑίθ μ885 δῦ ὈΘΘῺ σίνθη 88 ἃ ὑγϑῃ8- 
Ἰαὐϊοῃ οὗ βουχθ οὔμου δορῃμδίθ πογᾶ : 88 δ γθνυϊδύϊομ “Εἰ. Ἐ).᾽ 
ἀθηούθβ ποὺ " Εδυὶν ἘΠΡΊ 5} ̓  Ὀαὺ Ὁμδὺ ὑμ6 ἘΠΠρΡΊ 5} οορηδῦθ 
ἢδ85 7υϑὺ ὈΘΘη ρίνθῃ δηα ὑμαῦ Ο͵Θ ΟΥ̓ ΙΏΟΥΘ ΕἸ Ρ]]5} οορηιδῦθϑ 
ἴο!]οσ. Α Τιϑῦϊη οὐ αὐθοκ ποσὰ απούθα Β᾽ΤΡΙΥ ἴον ὑῃ6 88 Κ8 
οἱ 108 ἴοστα 18 Ἰοξὺύ αηὐγϑηβ]αὐθᾶ ..----  ΒΘη. ἃ νοσα 185 88 8816 

(85 ὕο θούῃ ἔοστιι δημᾶ υὐθϑηϊηρ) ἴῃ ὑνο τοϑἰαιθᾶ Ἰδηριδρθδ, 1 
Υϊῦθ 1Ὁ ΟὨΪΥ ΟἸΟΘ: 6.5. “ Ζα. 851-. ηιᾶ- ΥΩ ΘΘΒΌΓΘ᾽᾿᾿ ΒΏΟΥΒ ὑμδῦ 
γιᾶ- ΥΩΘΒῺΒ “ο ΤηΘΑΒαγΘ᾽ 8|Κ ἴπ Ζθηα δηῃᾶὰ ϑῬ'ϑῃβκχῦ. 
ΘΙΤΆΣ]ΑΥΪν “Αρβ. ΕἸ. “πη ἀθηούθβ ὑμδὺ Αμρίοβαχοη ἤπ πᾶ 
ἘΠΡΊΒΗ ἴηι αὺθ οορῃδῦθ οσᾶβ δηᾶ οὗ [86 581ὴ6 τυϑϑηϊηρ. 

ΑΒ ἃ Υγ]16 ἃ γον 6] ποὺ τῃϑικοα Ἰοηρ 15 ο Ὀ6 τϑθοκοπθᾶ 
Βῃογύ. Βαυὺ ἴο 818 γὰ}]6 ὕθυθ 8.6 Βοῃ16 1Ἰπηϊ δα] 8 : 

(1) ΝΏΘΩ ἃ νοῦγϑὶ ἴῃ Τιδύϊῃ βύβϑῃδβ Ὠθίοσβ ὕνγο ὁοῃβοηϑηΐβ 
Ι μδνθ ϑῃμαθδνουγθα ἴο ΤηΔΥΚ 1Ὁ Θοοογαϊηρ, ὕο 105 Θὑγτηοϊορίοϑὶ 
αὐϑηὐν, ποὺ δοοογαϊηρ' ὕο ὑΠ6 αὐϑηθιῦν 10 ΤΩΘῪ Ἀδν6 ϑοαυϊγθα 
ἔσοση ὑῃ8 παύασθ οὗ ὑῃθ οοηβοηδηΐβ; δηα ΠΘτΘ [86 δἴγσηο- 
ἸΟΟῪ 18 ΟὈΒοΌΓΘ ΟΥ̓ δι σαουβ ὑ86 αὐϑηὐύν, 1ἢ τηδυκθϑᾶ, 185 
ποῦ ἴο 6 ὕδκθῃ 88 8 ρυϊὰθ ὕο ὑῃ8 Ῥοββὶ Ὁ]6 ϑυγτη ΡΥ, γόγηια 
ΤΩΒῪ 8Ὸ ΜΠ γογῖο “ ΒυσιΚθ᾽ (88 τύπος “ἴουτη ̓  ΜΙ τύπτω) 
ὑΒουρἢ ἴπ ἀοίθγθμοθ ὑο δυύδουν 1 ἤδνο τηϑυκϑα [ῃ68 ὁ Ἰ.8 
(866 πούϑ αὖ ἐπᾶ οὗ ργϑίδοϑλ) : 

(2) ΑΒ ὕο 8 γΚΒ οὗ ἰθηρίῃ ἴῃ οὔμοσ ἰδησυδροβ ὑμδη 1,861} : 
Ι Ὦδνθ, ΓΟ] ΩΡ ΤΥ δα οΥ 1685, ἰοῖῦ πυηαυϊοα 86 αὐδη- 
υ10105. οἱ Ὀμμρτῖδη, Οβοϑη, δηα  θίβῇ γνόονγθὶβ0 1 806 



Χ ῬἘΧΔΕΡΑ͂ΓΕ 

ΤΡ κοα (οὐ πα βαμβκυῖ ἃ Ο, ὑπουρῃ δἰναυβ. Ιοηρ, Ρα 
Ἰοὺ ἀῃτηδυκοᾶ ΤΠ υδηΐδη γ᾽ ἴ ὁ ο δῃᾶ ΟΙα 5΄΄Ιανοηῖο ὁ ψ αὶ 8 
ΜΓ ΙΟᾺ ΠΠΚου8Βθ ΔΥΘ ΔΙ υ 5 ἰοπρ. [Ι͂ἢ 1γ]Βῃ δηα ΟἹ]α Νοσβθ 1 
ΤΩΒΙΚ γΟΥ 618 88 ἰοησ, ποὺ σι 80 δοοθηῦ : ἴθ ΑΠρΡΊοΒδ Χο 1] 
νυϊῦθ δῷ οὖ (οὐ, ἃ8 ϑ'νθοῦ ἄοϑβ, δᾶ 80), δη 86 86 Ο6 ἴο] 
{Π6 Ἰοηρ αἱρῃύμοηρβ, ἃ ὃ ἴοῦ Π6 5ῃογύ. [1η Τιϑυ 8} 1 νυτϊίε 

ὃ οὐ ΘΏ, ἴῃ ΟἹα 5΄᾽ανοηΐο ἃ ποὺ ὅ. 

Α ποῖδ οὗ 1πὐοσγορσδύοη αὖ [86 ϑῃᾶ οὗ 8η δυΐϊο]6 18 γηθϑηΐ 

ἴο ΒΡΡΙΥ ἴο ὑμβθ ψογαβ ργθοθαϊηρ αἰδοῦς ὑῃ6 ἰαβὺ οοϊοῇ ΟΣ 

ΒΘΙΔΙΘΟΪοη. [1}ἢ 6 οχρίδηϑδίύϊοη οὗ ἃ Οοιῃρουμᾶ, 6.5. ηιαπί- 
7εϑέμε, (6 ποῦδ οὗ ᾿ηὐθυσορθύϊοῃ [ἸῊ}1168 ὑμαῦ ὑΠ6 βθοοπα [δ] 

οὗ [86 Οοτῃρουμᾶ 15 οὗ ΟὈΒοῦΓΘ ΟΥἹ]ΡΊΩ.---- ΝΥ ΆΘΙΘ ΠΟ Οὐ ΠΟΙ]ΟΡῪ 

αὖ 811 16 σίνϑῃ, 1 15 ὕο Ὀ6 αηἀογβύοοα ὑμδὺ ποπθ γϑῦ ρσοροβϑᾶ 
18 Βα ϊβίδουογυ : 10 ΤΩΘΗΥ͂ οὗ ΒΟ. οδ8608 ὑπ Ογαϊ Δ ΥΎ (ὰη- 
ΒΟΙΘΏ1Η6) ΘΟΥΙΙΟΙΪΟΡῪ ΙΏΔῪ ὈΘ6 ἴουπᾶ ἴῃ Το 8 δηα Κ΄ Βουί. 
ΤῊΘ [ο]ονίηρ 860 ἀοΥϊναύϊομβ ἃ, 80 ἴδ. 88 1 Κῆον ( 18 

ΑἸ Που]ῦ 1 Βα ἢ τηδύθουβ ὕο Βρϑδὶκ 1} οογύδλὐγ), ΤΩ ΟὝῊ : 

δ0αο ΒΙΤΩ8, 68.616 05 οἱοαΐδ 
δι ἀΟΙΏΘ. ΙΝ ἃ 8606 οἸδηοϑῦϊ 8 
δραμαο ΠῚ ΟΒΘΥ ΤΟΥ ἷϑ, οοθρὶ 
ϑΟΟΘΥ80 ΔΒΡΌΘΥ͂ οϑῖρϑ ΘΟ]οοδβ τα 
δΟΘΥῸΒ 8.558, 681}18 ΘΟΙΆΡΘΥ 
διᾶθο δϑὺ Οϑη ΠΑ Θογαΐβ 
δΔΌ]ΟΥ διίδυ {18 4): 25 .}} ΘΟ ΒΒΟΥ 
δθαὰαβ διΎΟΧ ΟΕΥΡΟ ΟΙΏΟ 
διυϊθαβ διΒΙΟΣ οδύαπαβ ΘΟΠΟΙΡ1]Ὸ 

888 διαύθση ΟΒγ60 ζγολ εἴο ΠῚ ΒΈν 9] 
ΔΙΔΟΘΥ͂ ὈΔ87.} 8 ΟΒΥ168 δοομᾶο 
818,08, ὈδΙ θύσῃ οδύδγϑούνϊδ, ᾿ΘΟΠΑΌΪΏΪΒ0Ο 
8,16 Χ Ὀ8]ο οδιδϑβίϑ, ΟΟΓΌΪ8. 
διΙγ τ Ῥοϊούιβ ΟΘΙΒᾺΒ οογθῖῦδ 
ΔΙ ΟΙ ΠΟΥ ῬοΥΘδ88 {7:19} -2 88 50} οουη8, 

“ δ]αΐδ Ῥυθυ]οῦΒ ΟΟΥΪΧ οοὐ ᾽αϊθ 
ΔΙΏΡ.]ο ῬΡυΐο οϑα ΟΥ̓ΘΙΩῸΘ 
ϑΙΙῺΟ Ῥ01}]8 οἰοδᾶδ ογοοῖο 
δΡίυτη ΟΒΟΒΙΏΠ 8 οἱοδύσχ ΟἸΟΌΤΩΪΒ 

ΔΡΥΪΟῸΒ ΟϑΘΟΌΤΩΘΗ οἱοομΐδ 0} « 
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ἸΠΟΟ] χη Ϊ8 ΤΆΘΙΏΟΣ 

1 }6Υ8 ΤΏΘΏ 88, 
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ΠῚ ΤῊΘΙΒ 

᾿ὔθχῃ Ταΐσο 

1] άθση Τα 86. 
᾿ς Ἶδθσι ΤΑΪΏΟΥ 

ΤΑΪΏῸΒ 

ΤΑΪΤῸΒ 

ΤΏΪΒΟΥ 

ἐ 816: 

ΤΑΟ;Θα]8, 

Τοχούσῃ 

ΤῬΊΟΥΌΒ 

ΤΑΌΟΙΟ 

τηὰΐαβ 

ὨΘΙΏΡΘ 

Ὁ 40} }}}}}} 

Εἰτηθυ8 

ὨΪΤΩΪΒ 
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ΧΙ ἔΜΝΕΖΣΑ͂ΓΘΕ 

Ῥἱυυϊίδ αὐδηΐῃ8 ΒΟΥΪΏΪΌΤΩ Β ἀ]ου] χα 
ῬΙϑοθο αὐἱϊάογῃ ΒΟ σΐϑ, ΒΌΓΩΟ 
ῬΙδουβὶδ αυοαὰθ ΒΟΣΡοσαβύσα ΒΆΒΡΙΟΪΟ 
ῬΙδυβύχυση Τα 18 51160 ἰῦυ]8 
ῬΊΟΣΟ ΤΙ ῸΒ Β116Γ ὑδιϑῦθι 
ῬΙΟΧΘΗΌΤΩ Τϑηϊᾶθο ΒΪ} ὑϑα 6 
Ῥ᾽αὐθυβ τϑρυϊυχη ΒΙΠΟΘΥᾺΒ ὑδηύαβ 
ῬΟΙ]Ο ΤΘῸΒ ΒΙΥΘΙΏΡΒΘ ὑδγᾶὰ8 
ῬΟΙΙῸχ Υἱ Τὴ 8 ΒΙΣΡΘ ὑοσυϊ ὑοῦ χη 
ῬοΙ]οθο γῖνυβ ΒΙΒΥΥΩ ὈΓΙΌΤΩ ὑοϑύδ, 
ῬΟΡ]ΟΥ͂ ΤΟΡΌΓΣ ΒΟ ΥΙΒ {101110 
Ῥογγῖσο ΤΟΥΘΙ͂ΙΪ ΒΟ 8118 ὑυτῶθο 
Ῥοχίοσϊ τ τυα]β Αα]. ΒΟΪ60 αἸΐρσο 
Ῥγϑδϑῆοδ τυαβ Β0]]ΘΙ 8 ὉΠν8 
Ῥγϑοϑϑύρίδθ τυοϊ Β0]νῸ ατίϊοδ 
ῬΙΙ͂ΟΥ ΤυβοῦΌ,Ω ΒΡΘΟᾺΒ ὌΓΟΣ 

ῬΥΐνυ τυαΐϑ ΒΡΙΧΟ ν800 
Ῥτγοϊηᾶθ τυ] 8 Βροπᾶβδ νΘΙΪᾺΒ 
ῬΥΟΙΤΏΟ ΒΒΟΘΥ 5011 ὙΘΗΘΙΏΘΩΒ 
ῬΓΙΟΡΥΙῸΒ ΒΘΘΟΆ]ΌΤΩ ΒΟ Ὁ].8 ὙΘΏΟΥ͂ 
Ῥτγοίθιυση. Β8)]ρυύ χη βῦρυ]8 νϑηΐοσ 
ῬΤΟΧ βϑιι ὕθυῃ βύγδϑθβ ΨΘΥΥΆΏΟΟ 
Ῥυᾶθο 58 108 βύχ] 5 1}18 νυ] α].8 
ῬΌΪΟΠΟΣ 8808 Βυχησο] νἹ]}18 
Ῥυ]γ θη σα βδυΐαρο Βῦ ΡΓΌΤΩ γ1118 
ῬΌΡΡΙ8 ΒΥ ΌΤΩ ΒΘ ΤΩ νἱῦο 
αὐϑᾶγδ ΒΟΒΡΌ]86 ΒΌ θυ ΘῈ νυ] γ]οῦΒ. 

Ι Βαᾶῦθ 88 ἴδυ 88 Ῥοββίῖθ]θ δνοιαθᾶ ὑπ 86 οὗ βύγϑῃηρθ 
ΒΥΙΏΡΟΪΒ. ΤΏ ΜΟΓΟΒ ρσΊνθη (1 8118] οδρ᾿ύ8]8) 88 ἴσοσῃ [6 
“ὉΥΒΡΥδοΒμΘ,, ὍὉη6 “βοηδηθ᾽ 11αυ]48 ἃγὸ αἀθηοίθα ὈΥ͂ ἃ αοὐ 
Ῥοίονν, δηα {μ6 ἰοὴρ βοηδηΐβ 816 ἔΥΒΘΥ ΤηΔΙΚΟα 88 Ἰἰοῃρ: 

ἴου 86 σοῃβϑοηϑηΐβ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠαΙΩρ ἴο ἱ 8η8 τι 1 186 Ϊ δηᾶ ν, 
ὕο ὈΘ6 ΡῬΡγοπουηοθαᾶ [τὸ ἘΣΘ] 18} Ψ' ἴῃ ψοέ δηα ν᾽ ἴῃ τσϑέ Υ65ρ60- 
ὑἰγϑὶν : ὑπ “σϑίαγ᾽ ρυῤνυγαϊβ 1 τυϊῦθ ] ἃ ν᾽ [ΟἹ] ΟΡ 
((μ6 βρη 1κ-ν, 8606 οχιίβ, ἀθηούθϑ ὑμβαὺ ὑμ6 1ξ δῃα [}6 Υ᾿ 8.6 
αἸβυϊποῦ δ]θσηθηΐβ), ὑμ86 αἰβυϊπούζοη οἱ “Αχύ᾽ διηα “18.0181588016᾽ 
ψ δὺθ Ὀοϑίηρ ἰοὺ ὕο Ὀ6 ραύμογθα [τόσ ἃ σου ΒΟ. οἱ [6 
οορσηϑύθ ἔΟυΤηΒ ΟΥ̓ ἔγόσὴ ὑῃ6 ηούθ8Β ἴῃ Ῥαχὺ 11.---Τὴ ΟἹα Ὁταρυῖδῃ 
1 νυυῖϊΐο ἅ, ποὺ ἃ οὐ τ; ἴῃ Γὐνμυδθηίδῃ ἰά, ποὺ ἃ; ἴῃ ΟἸἹα 518- 



ΡΑΣΖΑΓΟΣ ΧΙ 

ΥΟη16 Ὦ, ποὺ οὮ. [Ι͂ῃ Αὐτηθηΐδῃ, ΤῸ ὑμ8 δϑριγϑίβθβ 1 συϊίθ 
ΡὮ, (ἢ, [ἢ ; ἴον Ἡ ΡΒοβιηϑηπ᾿β Φ δ. ἰουθοσς 1 86 {πὅ, ἴοΥ 
μἷ8 ϑϑτα 88. Ιῃ Ζθηᾶϊ νυ δὲ ποὺ δ6,ς ποὺ 8, 4 ποῦ 
ἢν. ΕῸΓ ὑμ6 Ηθρσθν ΑἸΘΡᾺ 1 ρῖνθ πὸ βίρῃ, ἕοσ Αγίῃ “Ἥ, ἴὺ 
ϑηονᾷ"᾽; ἴοΥ ΗΘ1 υυῖΐθ ἢ, ἴον Ομϑί ἢ. 
Α ἴουνν ροϊῃηὖβ οἱ ρχοῃπαποϊθύϊοη τὺ 6 ποὐϊοθᾶ : 

(α) ταρχίδῃ ς οὐ (Νονν Ὁταρυίδη) ἃ Ξε Ἐπβ. 8 ἴῃ 866; ἃ --ἰ Ῥπρ. ἐδ ἴῃ 
ἐλε: 

(β)  ΘΙ8ὴ δι -- ἀϑυτθδῃ αἱ (Εἰ. “ΑΥγθ᾽), ἂνν -Ξ- ΕἸ. οἱό ἴῃ οοισ; 
ἀά -- Εῃρ. ἐὰν ἴῃ ἐΐα, 11 τ δὴ δβρίταϊθᾷ ὦ (1.6. ὦ  ἴ, οσ, ΏΘΕ 
β18)], ὦ -- Ἀ): 

(γ) ἀοὐμῖο σρ' Ξξ Εἴ. π΄, 4 Ξ- Εῃρ. φι: 

(δ) Τὐνῃυδηΐδη Υ τὸ Ἐηρ. ὁ ἴῃ ηιαοϊίηπε; Ὦ - ἃ -- οἱ ὁ δᾶ ο 816 ῥχο- 
ΠΟΙΠΟΘα “ 6]ο86᾽ (866 Ρ. ΧΥ); 8 διὰ 8. Δ΄6 ΠΟῪ Ῥγοῃουηοθρᾷ 88 
α δϑῃὰ ἃ τοβρϑούνοιυ. ΤῈΘ “ ἔ8)11}πρ᾿ ὕοῃθ 18 τοϑυκοᾶ " οὴ 8 Βῃοχὺ 
ΨΟΥ͂ΘΙ, ΄ ΟἹ ἃ ἰοηρ; ὑμ8 “σἰβίῃρ ̓  ὕἤοῃθ (88 ἰῃὰ Εηρ, “ὟΣ 2) 18 
ΤηΔΙκοᾶ “ΟΣ Δ. Α σοπβοηϑηῦ ζο]]ονθα ὈΥ͂ ἱ - δηοῦθοσ ν 6] [18 
Ῥχοπουμοθᾶ 58οζύ, 16 ἀϑυτηϑῃ ς ἴῃ ζίπα 88 ορροβϑᾶ ἴο ἴς ἴῃ ζαδῃ: 
82 -- ΕἸ. 8ἢ, Ζ -- ΕἸ. “, Ζ (Τιοὐὐ 88} ὅ) τ--. ἘΥΘθΟἢ 7 (Ερ. 8 ἴῃ 
ἰείϑιιγ6), Σ Ξε Ἐϊηρ. ἔβ, 02 -- Εἰρ. οἧ. 

(ε) ΟἸἹᾶ ϑΙ᾽ανοηΐο Υ ΞΞ ἃ ([οῃ) “τηοᾶϊῆθᾶα᾽ ΟΥ ΕἘΊΘΠΟΘὮ τ; 6 -Ξ- ΕὙΘΒΟΙ 

ἕω ἴῃ υἵην, 8. -ΞΞ- ΕὙΘΏΘΏ ὁπ ἴῃ ὅοα. Οἱ ὕμθ οοῃβοῃϑῃηΐβ, ὅ -- ΕἸ τ ρ. 
δῇ, ὅ -- Ἐηρ. οἦ,, 116 Ζ Ζ α 816 Ῥγοῃουῃηοθᾶ 88 ἴῃ Γὐηυδηΐδϑῃ. 

(Ὁ Αυταθηΐδῃ ἃ ἰ8 ἃ “συύνυγα!᾽ γ, ἔ ἃ “ατᾶ’ τ; 1 -- ἔῃ. ἀξ ἴῃ αὐζα, 
ἡ Ξ- Ἐξ. 7 ἴῃ 76ὲ; ὅ -- Ἐϊῃρ. 8}, Ζ -- Εἰπρ. 52, Ζ - ΕΥΘΠΟΏ 7 (866 
8ΌΟΥΘ6), α -- ΕΚ. ἐβ8, ὅ ΞΞ- Ἐῃρ, οἷ. 

(η) Ζομᾶ δὲ -- ἀθττηδῃ αἱ, 80 -- ἀθστηϑῃ αὐ: Ὁ --- Εἰπρ. οὗ, ς ΞΞ Ἐϊην. 
ϑἢ,  δϑῃᾷ Ζ δῖΘ Ῥγοῃουμοθᾶ 88 ἴῃ ἘΠΊ ΒΗ: 4 -- ἘῺρ, ἢ Ἑ τ (88 
ἴῃ ὑμο ἀϊδ]θούϊο Ἐϊὰρ. Ῥγοπαποίδύυϊοη οὗ τυλδη). ΤΏΘ Ῥχοῃυμοῖΐδ.- 
ΐοῃ οὗ  δπᾶ δἢ ἰ8 ὙΠ Κη τη. 

(θ) ϑϑιηβιευὶῦ Υ 88 Εἰῃρ. ψ ἴῃ ψοί; ς, ς, }, 88 ἴῃ Ζοῃᾶ (β'δηβκυὶῦ 88} Ὧ88 ἃ 
Βίσοη οσ δδρὶ γαύΐοῃ ὕμδῃ ς). ΤῊ6 “Ἰἰηρῦδ]8᾽ (ΟΥ̓ “ΟΘΥΘΌΓΘΙΒ) Ἐ ἃ 
"ἢ 4ἢ πὶ ἀγὸ ργοπουηοθᾶ Υἱδἢ ὕ86 ἱρ οὗ ὑπ ὑοῃραθ ὑυγηθᾶ ἃρ 
δηἃ ἄγαν ὑϑοκ᾽ (Υ̓ἰδμου), Ὀὰὺ 816 ποὺ ὈΥ 8 ἀϊδύϊηρυ 586 
ἔσοσω οσάϊ ΔΎ ἀθηΐδ]8, 

ΤῊΘ πούίθβ ἰῃ Ῥαγὺ 11. οὐ 9 νδυύϊουβ οορηϑύθ ἰϑηρτιδρθβ 
ΘΙΩΌγϑοΘ ΟὨΪΥ ὑμ6 ψοσαᾶβ χαοὐθα 1η Ῥατὺ 1., δηα οὗ ΘΟΌΥΒΘ 8ἃγ6 
ποὺ τηϑϑηὺ ὕο ὈΘ ΘΧΘυΒΟΥΘ. 



χὶν ῬΚΧΕΖΣΑ͂ΘΕ 

Ι Βᾶγὸ ἴο δοκῃονίθαρσθ την ΟὈ]]ραύϊοβ ὑο ῬΥΊΟΐΘΒΒΟΣ 

Μϑδοάομοι!, Μϑδυροϊ σαί, Νου] θῃῖρ, Βμγβ, δηᾶ ὅϑδγοο ; ὁ 

Ὧν. Νοαραῦθν, Ὁζσ. ὙΥ λθθν ϑίοκοβ, Εἰ. Ὑ. Ῥονθῖ, δα τὴ. 

οΟ]θαραο ὟΝ. Μ. 1ἡπᾶβδυ; δηᾶ, οἡ ροϊηΐβ οἱ δύνα Εἰβύουυ 
ἴο ΤΥ Ὀτγούμοσ, Η. 1. ΝΥ Βαχίος, ϑαϊῦοσ οὗ " βδρρβῃο᾽. 

Ι ΒΟΡΘ ἴῃ βουηθ ἔαῦαγθ γ6 8} ὕο δοτρ]θῦθ 86 βυ )]θοῦ ἈΥ͂ 81 

ΘΏΘΙ 518 οὗ ὑμ6 1268 “ 50}-ο]ββῖοα ̓  ψογᾶβ ἰουμα 1 ἔγδρ 
τηθηΐβ οἱ ΟἿΤ βχύθθῃ δυύμουβ Οὐ ἴῃ 1688 ἱπηρογίδηῦ δυῃου: 
οἱ [86 οἰαββίδδαὶ ροσίοα. Βυῦ ἴῃ Ερ]δηα οὐϑ ὑῃθ σοσβι 
οὑγυλοϊορίβὺ ταθοϑὺβ [1010 Θῃμοουταρθυηθηῦ. 

Ἐ. Β. ΝΉΔΒΤΟΝ. 

ΟΧΕΌΒΡ, 82. Τανϊα᾽ 8 αν, 1890, 



ΝΟΤῈ ΟΝ ἩΠΡΌΕΝ ΟΥΑΝΤΙΤΙΕΒ 

Τὺ βϑϑίὴβ ὑμϑὺ οϑυΐδίῃ σοτη ἰηϑύϊοηβ οὗ οοῃβοηδηΐβ ἴῃ Τ δύ! 

Ἰοηρσμοηθα 86 ργϑοθαϊηρ γοῦγθ], ΟὔΠΘΥΒ Βῃογύθηθα 1ὑ, Οὐ ΘΥΒ 
(ΒΙΟἢ 185 τηοϑὺ ρϑυρθχὶηρ οὗ 811) βογηθύϊηθβ ἰθηρι μθηθα 
ΒΟΥΩ ΘΟ 658 Βῃουίθηθα 10, ΡΥΟΌΘΌΪΥ ἴῃ ΑἸ ογθηὺ αἸα]θοίβ; δηᾶ, 
ἴο Θδοχῃρ!] σαί τηϑύουβ 5011} τῆοσθ, θοῦ οὗὐ οὐ συθ8 88 

ὨΌΤΩΘΙΟΌΒ Θσχοθρύϊοηβ. ΕΌΣ ὑδθ ἀθἑογιίπδύϊοα. οἱ 01.686 
“ΒΙααθη᾿ αὐϑηὐ 168 1 αν 864 Ξθϑὶ δ} “ Αὐββρυδομθ᾽ 

ῬΡ. 69-108, ΜαγχΒ " ΗΠ] βοοΒ] 6, δηα (ἴοσ ὑπ Βογῆϑηοθ 
Ἰδηρσαθρθ8) ατόθουΒ “νυ ]ραυ]αὐθι ἰβοηθ ϑυρδίσαίθ Βουηδῃ- 

ΒΟΟΣ γθσγίου ̓  ἴθ ΝΥ ἾΠ 8. “Ασοῆϊν", ΤῊΘ δυύδου 165 οἡ 

ὙΤΏΙΟῊ ὑμοβὸ ΟΣ ΒΕ ΤΟΙῪ 86: 

(α) ὑμ6 ὑθβυϊοηῦ οὗ Τιϑύϊῃ ΟὙδυμλδυῖδηβ (’ αὐϑιατ.᾽), δια ὑπ6 οἹᾶ 
506] ηρ8 οὗ 1 ἢ 88 οἱ οἵ: 

(8) [8θ υϑᾶρο οὗ Ῥ]αυΐαβ μῃηᾶ Τόγθηοθ, σο Ὀοέοσο Μαυΐο - Τἠαυϊᾶ 
810 ἃ νοΟνγ6] ὕο Ὀ6 Ιοῃδ ΟὨΪΥ ΜΘ ἰὖ 88 Ιοῃῷ ὈΥ πϑύυγο : 

(γ) ὑμθ στρδγκβ ρίνθῃ ἰἱῃ ΤΏ ΒΟΥ Ρὕ] 08 (΄ [Ώ80771.ἢ, ὑ86 1 οδγνϑᾶ ὑβ}16 7 

ὕῆϑδῃ υ8..8], ὑ86 οὔοῦ Ἰοῃᾷ σγόνγθ]8 δοοϑηϊοϑᾶ : 

(δ) 089 αὙθϑὶς ὑσδηβουϊ οὑϊοῃ οὗ Τιδύϊῃ ποσᾶβ (΄ 6Κ.᾽), 1 ἢ -Ξ εἰ ου, 8 ὃ -- 
ἡω: 

(ε) ὑ86 ονϊᾶθῃοθ οὗ ὑῃ6 Ῥοσῆϑῆοθ ἰδηριδροβ (΄ Βοχα.᾽), ΜΘ ΥΘΡΥΘ- 
βοηῦ 1 ἃ Ὀγ ὁ Ὀυὺ  ἅ ὈΥ 6 ο, δηᾶ ἃ ὃ ὈΥ 06]086 6 ο (γχοπουμποθϑᾶ 1.6. 
σὺ 086 ὕομραθ οοηνθχ) Ὀαὺ ὅ ὅ ὈΥ ΟΡΘΏ ὁ ὁ (ρχομουμποθᾶ σὺ 
6 ἤομσαθ δ). 

Α. Οοτἱπδύϊοηβ ἡ ΒΊΟἢ Ἰθηρύμθῃ ὑῃ6 Ῥγυθοθαϊηρ γον]: 

(α) 8 πῖ (δοοοχαϊηρς ὕο Οἴοοσο δῃηὰ ὅμο 1, δὺΐϊῃ ΟὙδιγηδυ8}8), .Οἷο. 
οδηϑιουϊξ ξηδαγϑ οδηθοὶξ τηγοἰΐα, ΤΆΒοΣΥ, θα αΚ, οδηϑιῖ, αὙϑυήτχη. 

1 ΠῊ 9 βίζῃβ “ Ουδιωτση." “ ΤὩβοσυ.᾽ " Οκ.᾽ “ Βοτ.᾽ ἴῃ [686 Ῥαβθβ τυ Ὀ6 
Τοδια “δοοοσαΐϊηρ ὕο {πμ6 1 ΟΥ̓ΔΙΏΤΉ δ Υ88, ἸΏ ΒοΣ  οὑϊοηθ, ὑῃ6 ΟἼθοκ 
ὑγδηβοχγί ρύζου, 86 Βοζηϑηοθ Ἰδησυδροβ᾽: 1.6, [89 Διο γουϊδύϊζουι ἀθῃοῦθβ 
[16 ΒοΣΟΘ Όσα ΜΏΪΟῺ γ͵7ὸ θαση ὕῃ6 αὐϑῃ νυ οὗ ὑῃ6 νΟΥΘΙ. 



ΧΥΪ ΔΝΟΤΕ ΟΝ ΟΦΕΝ ΟΥ̓ΑΔΝΤΙΤΙΣΞ5 

ϑδιηἃ ῬοτΙη. ἔηϑιζα, ΤΉΒΟΥΥ. Τπΐόγιιδ. Ὑοῦὺ οὔθ αϊδ]θοῦ τηδῦ ἤδν 

8] ονγθᾶ ὑμθ πϑύυσϑὶ αυδηύ νυ, 6Κ. Οδηϑέαγιξίνιιδ (180 ΘΘ ΣῪ Α.Ὁ 

οὔπιϑιυϊ (ἢ! οοαύυγν, Ὀθ8146 Οδηϑίαπέιηιϑ!), Ῥυϊβοῖδη ηιᾶπϑὲ, ἘΟΙ 
οὔηιϑίζίιηι οὔη οῖΐο ἔγυ αΉ8. 

(β) παν ἰπ φιΐηιο (ἸΆΒοΟΥΥ. αΚ. δα Βοτα.), ἄσῖν ΔΡΡΑΥΘΏΌΙΥ ἴἢ »ξηθιι 
(Βοχα., ατόθοσ “ αὐ γ]88. θυ Βοσηϑηϊβοῆθη ῬὨ]]ο]ορίθ,᾽ Ρ. 50 
Ὡοῦθ). Ὑγοῦ ποῦ ἰή ΟΏ6 αϊἱα]θοῦ, Ἑοχα. ργορζηηιυι ἰἴπσια ἄηριΐϑβ. 

(γ) σὰ (δοοογάϊηρ ὕὑο ῬΥΪΒοῖ8}), ΤΏΒΟΥΥ. αἴσηιβ ϑσηι. Ὑοῦ Ὡοῦ 11 
οπὸ ἀϊδ]θοῦ, αΚ. οὔσητζξιϑ, ἀγϑχήσα. δηἃ Ῥοση. αὔσριβ, Ἑοση. ζσγυη 
»ἔρηιιβ ρμάργιιιβ 8ϊργιηι.---- ΑΡῬΘΥΘΕΟΥ 8180 σαὶ (ΜΔ χ Ρ. 2), ΤΏ ΒΟΥΥ 
δια Ἔοχα. ρισηιθηξιην, ἸΚ. βδρηυθι. 

(δ) ςξ ἔγοϊη δ᾽ - ἃ (βϑϑισαϑηῃ Ρρ. 78, 90), ΤΏΒοΥΥ. ἐδξοίιιϑ (΄ Ὀθα ᾽) ΖξοίοῦΥ 
Βοχ. ἐοίογ. Ὑοὺ ποῦ ἴῃ ομθ ἀϊδιθού, ἀκ. δηα Βοχα. ἐδεξιι8. ----ϑς 
Χ ΤΌ ρ᾽ 8 (βϑϑισαϑημ ΡρΡ. 78-79, 91) βϑϑὴβ ὕο ἤϑνθ δᾶ ὃ 

Ἰϑησυμοηΐϊης οἴϑοῦ, ΤΠ ΒΟΥΤ. πιᾶωϊηνιϑ, ΤΆΒοΥΥ. δηα ΟΚ. νδωϊζζἬιν. 

Β. Οοταθἰμδύϊουβ 1} βῃμοσύθῃ ὑῃ6 ρυθοθαϊηρ σον]: 

(α) πὲ (Δἴαγχ Ῥ. 1-2), ἀυδιώτη. οὔρηέϊο ἔγτοση. οουθγιέϊο, ἀΚ. ζγδηέοηι, πυδηξδηι 
ρὔπέφην υδηζιι8. Ὑϑὺ οὯθ6 ἀϊδιθοῦ δ] οθᾶ ὑμ6 δῦσα αὐδηυν, 
ατϑώτση. πὔηξίιδ, (ΒΟΥ. ἀκ. δηα Βοτη. φιυξηζι8), ΤΉΒΟΥΥ, γγδηΐδηι, 
Ἔοσλ. 7δηέθην ηιδηΐθηι ρδηΐθην (80 ΑτΟΌΟΣ ἴῃ ἰδ δυίϊοϊθα ἴῃ ΥΥ̓ δ]- 
ΑΪη 8 “Ασόμϊγ᾽; ἴῃ 18 “Οατυαγδθθ᾽ Ὁ. δὅ22 ἢ6 τῆϑκοβ ὑῃθ ο 

Βῃοχί).---ϑὅο μά, Βοσα. λαγώηπαο ᾿ϊγάπαο ἅπαφοϊην (ἔγοτα ὥπι), οἵ. 
ϑρίδηοο ([ἀὐαδηΐδη 8ρξηαξίμ) ἔτογη σπλήν, υἱπάοα (βΐνδιξ) ἔτοτα 
νυδηηι. Ὑοῦ τοῦ 'ῃ ΟΠ6 αϊδ]οοῦ, ατϑίήτη. λαγῶπαο ᾿ἰγῶηαο, ΤΥΙΒΟΥΥ. 
πόπάνην υῶπαϊζηιηι, Ῥοτα. “γόπάοιτ, (αΥ̓ΌΘΣ 15 δι ἱριουβ, 88 Δρονθ) 

γτδηάο νυδηᾶο. 
(β)1 -- δὴ οοπμβοηδηΐύ, ἀὐϑήση. γοηνίοιηιν (ῥυμουλκοῦν), ῬοΙΩ. οογδίϊα 

(ἔοσα οογόπα) ϊέγα ᾿ΐσοηιν (ἸΥΟΥᾺ ἐἰίοθην: 80 ουθ τὶ 8. σουνθ] 
Ῥούνϑθῃ, ρὥζϊοσίιην), δια νᾶϊζιυ ΆΘΟΘ ΑἸ Ρ]οβδχοι υϑωϊ. Ὑ οὗ 

Ὡοῦ ἴῃ ὉΠ6 ἀϊδ]θοῦ, ΤΏ ΒΟΥΥ, ἰέγα τυᾶϊϊιην, ΤΉΒΟΥΥ. δ ἃ Βοτ,. γυξ6 
δίϊα υἷἴϊα, Ῥλοτα. ἀαπριζίία 7ζαυῖίϊα ηυζι5 δέτίζα ἐγώϊία : ΤΪΟῊ ο8ῃ- 

ποῦ Ὀ6 ζορσίλοτυΐηρδθ, 88 ὕὍη6 Ποϊήϑηοθ Ἰδηρσυδϑοθ βαρδιδηὐϊδίθ 

οαρλζιι8 οιολϊιι5 (’ ΘΟΚΟΟ ᾽) {6 ηιδὶ 18 ρἄϊϊἼιι5 (΄ ἄδυῖκ ᾽) 8ὅ11ὰ υἱζζιιδ, 
»ἄϊηιο ράζρα 8ϊζνα. ᾿ 

(γ) Βοΐοσγο Μαΐθ - Τὐϊαυϊᾶ ἃ γΟΥ͂ΤΘΙ 18 βΘ ΠΟΥ ΔΠ]Υ βμοσχύ, δ ἃ ἤθη66 ξόγύιϑ 
γῆιγίς (Β]αυῦ8) βοῦν ἴῃ ὅπ Βοϊήϑηοθ ᾿ἰδηρσυδροβ ἃ. βῃογχὺ τοοὔ- 
νΟΤΘ), 

Ο. ΟομΙ μϑ ]ο ἢ 5 ]ΟῊ ἴῃ ομ6 αἸδ] θοῦ ᾿Ἰθηρύῃθη, 1 δηοί μοῦ 
Βῃοσγύθῃ, ὑ86 νονοὶ: 



ΔΝΟΤΕ ΟΝ Κ7ΘΡΕῈΕΜΝ ΟΥΔΑΔΜΝΖ27Ι7Ί7Σ.5 ΧΡ 

(α) τις Ἰοῃσύμθηβ ὕῃθ νοῦγϑὶ ἴῃ ΤΏΒΟΥΥ, οηοίιι8 γαποίιι8 7 ηδέιι8 βἄποξιιϑ 
δηα 80 οοη)ῶηα, ατϑυήση. δηᾶ Ῥοχη. ὥποζιιβ, όσα. οξηοίιι8 ὑξηιοίιι8 
»ῶηοίιιϑε Ὑϑὺ ΟἿΘ ἀϊδ]θοῦ 8]]οσσοᾶ ὑῃ9 ἡδύυσαὶ αὐδηῤὶγ, Βοτα. 
»ἄποίιι8 ἥἄποίιιϑ (3 ϑισυϑη Ρ. 90).---Βυῦ ἰὖ Βῃογύθῃβ ὑῃ 6 σψόῦγθ] ἴῃ 

Ἔοσα. 7ζὥποιι5 (Ἰονγκος) ὥποϊα (οὐγκίαλ). 
(β) τ -- δοῦμον οοηβοηδηῦ ἰθηρύῃθη8 ὑ86 γ ΟΎ6] 'ῃ ΤΏ ΒΟΥΥ. ἄγοα ἄγνινην 

λογίιια χιιᾶγέιι8 (ἄγηνα »δγηϊα ΔΥΘ τιϑυκοα 88 ὈΘυθΘΥ 815), ΠΟση. 
οὔγέϊπα ρδγέϊοα. Ὑοὺῦ Ὡοῦ 'ῃ Ομ ἀϊδ]θοῦ, ΡῬ]δυῦύ. ὅγοο, ατϑυηση. ἄγ8 
ἄγω ρᾶγβ, ΑΚ. οὔγέϊπα ρδγέίοα, ΑἸκ. δηῃιἃ Ῥοχα. οἴγοιι8 γὔγεϊβ υἵγσα, 
Βοσα. ἤγηνιβ βίζγοιι8.----Ῥπαῦ ᾿ῦ Βῃογύθηβ ὑΠ 6 σόνγθὶ ἴῃ Βογη, ζἄγαιηι 
(τ άυτα) πἰώγάνηι (-Ξ- Ἰασιἄυτα) ζσοα (Το ἢ 1 που]ᾶ ἀσεῖνθ ἔτοσα 
7) γ). ΜΝ ΏΪΟΙ σορυθβοηΐβ ὑμθ Ὡδύυσαὶ αυδηὐὑγ, Κῖγηνιβ (ἸΏΒΟΥΥ., 
ϑθϑ δῆ ἢ. 92, οὗ ,,ζιι8) ΟΥ 7γηιιδβ (Βοτὰ., οὗ, 2 γ76168), τὸ ὁδῃμοῦ 
0611}; ΠΟΥ͂ οὗ ΘΟΌΣΒΘ ΜΏΘΙΘ μθ6 ΘὑΥυΟΙΟΡῪ 18 Ὁ Κη, ΤΉ ΒΟΥΥ. 
ϑόγυιι8 ῬΟΤΩ. ὄὅγοω ἄο Ὡοὺ Ῥγονθ ὑμδῦ ὑ9 γόοῦγ6] τῶ8 ὈΥ͂ Ἡϑύυσα ἸΟη(ῖ, 
ὯΟΥ ΟΚ. 7γηυΐσα ὅγδί8 ἄγπα Ἔροτγτα. 87,8 ὥγοριιϑ ὑμαὺ ἰῦ γγϑβ ὈΥ͂ 
Ὡϑύυγθο βῃογί. ΜΟΥΘ Ῥϑυθιοχίηρ 5011}, ΟΟΣ δι ΠΟΥ 0165 ΒΟΙΩΘΟΪΤΩ ΘΒ 

αἰον, ταύτη. ἀκ. δῃμα όσα. πᾶν γόγηια Ὀὰὺ ΟΚ. 8180 72ὔγηινα, 
ΤΉΒΟΥΥ. δα Ῥοτη. ὅγάο Ὀὰὺ 6Κ. (8ηα 1γ]8}} ὅγαο, ΤΉΒΟΥΥ. δηᾶ ἔλοχα, 
ὅγηὸ Ὀαὺ Ο6Κ. ὄγηνδ, ΤΏΒΟΥΥ, υἵγοο Ὀὰὺ ΒοΤ,, υἵγρο. 

(γ) 8 Ὁ 8ὴγΥ οοπβομϑηῦ ΘΗ 68 86 ψΟΥ͂Θ] πῃ αγϑιήτη. ᾿δϑίογηιι8, ΟἿ, 
,7),,ὅἅ88α, Ῥογα. ᾿ὐδιϑοιην ὥϑιιο, δια οὗ, Ῥυϊβοὶδυ βΒ ατϑίγενηι ἸΥΟΥᾺ 

ὄϑίγισηι. Ὑοϑὺ ποῦ 'ῃ ομθ ἀϊδ]θού, ἀκ. ρου, 92 ὅ88α, Βοτη. ζἴδοι8 
γυΐδοθο ηιὔϑίογ᾽ υδϑέογ' ἐδϑία.---Ἐλαὺ ᾿ἰῦ Βῃουύῦθηβ ὑῃθ νονγθὶ ἴῃ αΚ. ὄϑδέζιγι 
(Ιβοσυ, δρᾶ ΟκΚ. δϑέϊι)), ῬοΙα. 2 ϑέιι5 (ἸΠΒΟΥΥ, δα ΟΚ. 288έι8) 
7) ἄβοιιβ (ΤΆΒοΥΥ. 280,8) δι ἃ ῬΟΥ 8058 σἤϑέιι (οἷ. γεύω), δὰ 1 ὑπῖ 
πῃ αὐδϑιητη. ἄβϑρον' ἰαηιζδία δια αἰ. ογἄβδιι8. ΔΝ ΏΘΥΘ ῃ6 οὐγυ  ] ΟΟ 
18 Ὁ ΚΙΉΟΥΤΗ, ΟΥ̓ σομδοδϑηῦ Ὑγ]ἢ Οἰ ΠΥ ΒΌΡΡοΒι: (ἴοι, γγθ οδημοῦ {6]] 
ΘΟ Υ ὕΠ 9 νΟΥΘ] νγβ ΟΥ̓ ̓ ϑύγΘ Βῃοσῦ ΟΥ ἸοΟῃΚ, ΓὩΒΟΥ͂Υ, ηιαηῦ ξϑέιι8 
υἴϑοιι8 ΤΆΒΟΥΥ. δ8ηἃ ΠΟΙ. ἐγϊϑέϊ8 ΟἸΚ. 8ὅ8ρε5 ΑΚ. δῃὰ Βοχη. οὔϑίοϑ 
ἙοΙ. ὅϑοα 7815 ᾿ϊϑρίάιιβ ἀο ἢοῦ γον ὑμδὺ ὑπ γνονχϑὶ νγἂβ ΌὉΥ͂ 
Ὡδϑύυγθ Ἰοηρ, ΠΟΥ ΟΙΚ. γζϑέϊ8 ἀΚ. δηα ρογη. ογζϑία Ἔοτη. ,βϑέμζα 78- 
οἴπα ηυΐϑοα ηνδέοϊα ὑμϑὺ 1 γαΒ ὈΥ ϑύυγθ βῃοσῦ. ϑοχῃθύϊηθϑ ὕοο 
ΟἿΣ ϑδυύμου 168 αἰ ον, αΚ. 88 ὀδδούα Ὀὰὺ Βοτα. (δηᾶ Ἰαΐον 6Κ.) 
ὀδξϑέϊα, ΑΚ. ογῖϑριιϑ Ὀὰὺ Βογ. ογἴϑριι8, ΤΉΒΟΥΥ. ογἀϑέιην Ὀὰαὺ οΙΏ. 
ογϑέιηι, ΤΆΒΟΥΥ. δια ΟΚ. ργῆϑοιιϑ Ὀὰὺ ΟΚ, 6180 ργζϑοιιβ, Ῥοσα. Ὧδ8 
Ῥοΐ »ϑοΐβϑ δια ργϑοΐδ. 



ΑΒΒΒΕΥΙΑΤΊΟΝΒ 

Αϑῃθὶᾷ, 
Αθο]ΐο. 

ΑΘΒΟΒΥ]8, 
ΑἸ ΡΊΟΒΆΧΟΙ. 
ΒΏΒΙΟΩΥ. 
ΑΥΒΟΟΡΘΩΘΒ. 
Ατϑΐο. 
Αὐτηθηΐϑῃ, 
ΒΟΖΖΟΙΟΣΟΥ 5 Βοϊ γᾶρθ. 

ΘΟΙΏΡΒΙΘ. 

Θιμϊηυὔενο, 

Τϊοβοογί ἄθ8. 

ογχίο. 

ἘΠ ΠΡ] 18}. 
Ἑγτηοϊοσίουτη Μαρηῦτη. 
ἘΠ Υβοδῃ. 

ΘΥΥΙΩΟΙΟΩΥ. 
οοπηθοίθα τ, 

ἘΥΘΏΟΘΗ,, 

αθϑουρίοβ, 
αοὐδϊο. 

ἩδΌτον, 

Ἡϑοϑὶοᾶ. 

Ἡδβυοίυβ, 
ἩΟΙΏΘΥ. 

Ταβυσυτηθηίϑι, 

Τηῤου)θούϊοῃ, 
Ἰοῃΐο. 

ΤΡΙΒ}. 

Τἰδ] ἴδῃ, 

Του 8}. 

Τὐνυδηΐδη. 

Τιοοσδίϊνο. 

Μοίδυβοϑὶβ. : 

Μ|Ιαα]9 Ηἱσῃ αοσγαϑῃ. 
ΜΠα4]6 [Σ18}, 

Νϑαυΐοσ. 

ΟἾΝΟον. 

Νον Ηϊρῃ Οδυγηδ. 
Νον χαργίδῃ. 
ΟΙα ἘΠ ρ] 18}. 
ΟἹα Ηϊρη αοσαδῃ. 
ΟΙα 1σΊ8}. 
οΠοϊηϑίοροθίο. 
ΟΙα Νοσβθ. 
ΟΙἹα Ῥογβίδῃ. 
8.8 ΟΡΡοΒΘᾶ ἴο. 
ΟΥ̓ 8,}γ. 

Οβοδῃ. 
ΟΙὰ ΒΙανοηΐο. 
ΟἹὰ τω ΐδῃ, 
ΟΙα 618}. 
Ῥαγυϊοὶ ]6. 
ῬογβΙ8. 
Ῥ]υὐδΓ ἢ, 
ῬοΙΥΡῖυΒ. 
ῬΟΡυΪΔΣ. 
Ῥγθοθαϊηρ ψοτχά. 
Ῥγυββίδῃ, 
Ἐααρ]ϊοδίϊοιι. 
Ἐοιδῃ. 

ϑ'ϑΌ 9. 
80} ]}]οϑῦ, 
Βομο]δϑβῦ. 
δοοοχαϊης ἴο. 
510 11 181. 

᾿Βαμβσῖῦ. 
[ο]οσίης ψοχᾶ. 
Θυθδύδαγ6. 

ΒΥ}18019. 
ουτηϊη δυο. 

τὉυωρτίδῃ. 

ΨοΣ. 

ἌΝ 618}, 
Ζοῃᾶ, 
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ΟΥΔΘΣ δορυθυϊδεϊοῃβ σαδῪ ὍΘ 566} ἴῃ Τϑυγὶβ ὦ ΒΒοχῦ. 
Ἐ ἀρμηούθβ ἃ Ὠυρούμούξοδὶ ἔοσσα. 
Ἔ Ρυθοθάϊην ἃ ποσὰ ἀθῃούθβ ὑμαὺ ἰὑ 18 ἃ Ἰοδῃ-ψοσᾶ; Τ [Ὁ] ηρ 8 

ϑδ βου ποχά, ΟΥ Τηθϑδηΐϊηρ οὗ ἃ βϑηβκυὶῦ ποσὰ, ἀϑῃούθβ ὑμϑὺ ὑπ6 ποσὰ 
ΟΥ τηϑϑηϊηρ 18 ἀπϑυῃοηὐοδίθα (Ὀοΐηρ ἔουμᾶ ΟὨ]Υ ἰἱῃ ϑὅ'δηβκυϊῦ ρΎΔΙΩ- 
ΤηΔΥΐδυιΒ, ποῦ ἴῃ Ἰἰοχαύα το). 



ΒΕΓΒΟΤ' ΤΙΒΤ ΟΒ' ΑὐΤΗΟΒΙΤΊΕΒ 

(ΤΘ ὨΓΤΘΥΆ] ΔΌουθ ὑῃθ [ΐπ6 ᾿παϊοδῦθα ὑπ 6 ΠΤ ΘΣ οὗ 0Π6 οα ΟἹ. --- 

84. ὮΘΙΘ ἀθηοῦύοβ " δᾶ ἔο] ον γ0818᾽.) 

Βαῖγ, Οογηρδγϑῦννθ Ο]οββαυυ οὗ ὑπο ἀοίμῃϊο Τϑῆσυδρβθ. 1881. 
᾿ Βαγίλοϊοηιας, ἩϑΌΌΟἢ ἄθὲ Α]0- ΤΥ! βοῆθη Πα οκίθ. 1888. 
Βοαγοϑϑίαη, ον οὐ ΟΠΔΥῪ Αὐτηθηΐδη- Πρ] 80. 1878ὅ-18709. 
ες θη ΟΥ̓ 0678 Βοϊγῶσο ΦῸΥ αν ᾶθ ἄθν ΤΠ ἀοροσυηϑηβοῆθη β'ργθοθθη. 1877 

86. ; 
Βιοϊοηϑίοῖη, Ὧλο Τιου βοηθ ϑρσβομθ. 1868. 
Βυλέϊίησζ, ϑϑιιβευιῦ- Ὗ θυ ἢ ἰῃ ΚΌΥΖΘΓΙΟΥ ἔδβϑαῃρ. 1879-1889. 
Βγαια, ΑἸ0- Τοοἢ-ϑϑυαΐβομθ αὐϑιησηδῦϊκ. 1886. 

Βτέαϊ οὐ Βαϊ, Ἰλουϊομδῖσθ ὀὐγσηοϊορίαυθ Τυδύϊη. . 1888. 
Βγμσηνάπη, ΑΥἸθο ίβομθ αὐδιηγηδῦκ.2 1889, 

᾽ Οτυμαυ 88 ον νϑυρ]ϑ μη θη ατδιησηδῦς θὲ ἸΠἀορθστήϑη- 
Ἰβοῦθῃ ϑρσυϑοῆϑθῃ. 1886-1889. 

Βγμρραοσῆον, ΔΝ ΘΥΒΌΘΗ οἱ θυ Τυϑ Π]ΘὮγΘ θυ Οβ ἰβοῆθῃ Κὅργϑομθ, 1869, 

Οὐγϑ8όηι, ΑἌΒΒΡΥΒΟΙ 6 ΟΟΔ]θγηὰ5 απ Βοίοηυῃρ ἀοὺ 1 δι ὐθ ΒΟΉ θὴ Ρυϑοῃθ.23 

1868-1870, 
Ουγίζι5, ἀγαπᾶ χίρο ἄθν αὐ θο βοῆθη ΕἸ γταο]ορθ. 1879. 
Τοϊιἐ;ϑοῖν, ΑΒΒυυίβομο δύυαϊθηῃ 1. 1874, 
Τιοβοογίαοβ, ἰὰ ἘΠ 5 Μϑαϊοοσζαχωῃ Οσϑϑοουσῃ ΟΡθγϑ γ0]. 2ὅ, 26. 1821. 

οιι86, Ταὐτοαπούϊοι ο ὑμ 6 ούμϊο οὗ ]8]88. 1886. 
Τιοαπρο, Ο]οββαυίαση Μοᾶΐδο οὐ Τηῆσηδο 1 αὐϊηἰύε 15, 1840-1850. 

Τοῖδέ, αΥαμ αυ]1858 ἄθσ ἀοὐϊβομθῃ ΕΠ γτηο]ορσίθ. 1888. 

Το βέιι8, οΘαἰλοα Ὀγ Ο. Ο. Μἅά11θσ. 1880. 
Ῥίοῖ, Μουριθἰσμθηᾶθθ ὟΥ σίου αοσ [πμἀορθισαϑηΐβοηθῃ ὐΡυϑ 6 Ὲ ὃ 

1874-1876. 
Τηγίίζηον, Οτάδος οὐοὸσ ἀϑὺ ὅϑιη]θ ΝΌΣΒΚΘ ὥρτορ. 1867. 
Θοοτγοβ, ΑὙΒΕΔΗΥ ]!οη68 Τιδύθ αἰβοῃ- οαύβομθ ΗἩδηάνοσίθερθαοη. 1879- 

1880. 
Ογαΐ, ΑἸ0-ΠοΟἢ-θοαύΐβομο ΒΡυδοββοηδῦζ. 1884-1846. 
Θγοΐη, ΒΟ μΘΚ ἄοΣ ΑὩ ρϑ βδο ϑἰβοῆθηῃ Ῥοθϑὶθ. 1857-1864, 
Ἡδελΐη, Κα γρῆδηζθῃ απᾶ Ἡδυβύμίοσθ 1877. 
Ἡοζεηϑίοη, Οοταραχαίδνο Οσὐδιήσηδν οὗ ὑπ Τϑαύοηϊο Τϑηράδρθβ. 1870. 

εβυοδίι8, οαἰύοθα Ὁν Μοτγὶς βοῃχηϊαὺύ. 1858-1862. 
Ἡὐδϑοϊηναπη, Αυταθηΐβομο ϑύπαϊθη 1. 1888, 
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Ἡδοοϊυπατη, Ἰπδορθχγαδηΐβομθα ψοοα]-ϑυβίοω. 1888. 
ἐν Ὁσαβοδυθίθυην ον ᾿γϑηϊβοῆθῃ ρσϑοῆθηῃ. 1882. 

Ἰοϊάογο οὗ 83.601110, ἴῃ Τὐηἀουηδην Β ΟοΥρὰβ ασδιησηδύϊοοσυση Γιδύϊ πη ΟΥΌτΩ 
γ0]. 111. 1882, 

«Ταδίοπβκὶ, ΟΡαβουϊα. 1804-1818. 
“]ιιϑίὶ, ἨΔ αρυΟὨ ον Ζοηᾶ-βρύϑομθ. 1864. 
Κοϊΐ, ἀτδχησηδύοὶ Τδὐϊηΐ. 1857-1880. 
ον, Τιαλλυ- ΕἸ Ρ] 180 Ὁ οὐξομδυυ. 1888. 
ἴσο, ἘΠ γυαο]ορίβομϑα ὟΝ ὄσύθσ ὈΟἢ ἅθα Ὀϑαύβομϑῃ ΚῬρυϑομθ. 1888. 
Αι Ζεύθολγυε ΤΥ νϑυρ] οἱ σμθιᾶθ ΕἸ ΡΥδοΒουβοητιηρ. 1852 Βα. 
ΑΚιιγϑβοδαξ, ἀΥνδτουαδῦὶκ ἀον 1 ὐύδ ΒΟ θη. ργύϑοθθ. 1876. 

᾿ς Υ̓ὀσίοσ ἢ ἄοσ Τὐυδ ΒΟ θὴ ββργοθθ. 1888, 

7]ασαγάς, Αὐἴοδ. 1851. 
.1.οο, ΑΠρΘΙβδοβἰβοῆθβ 6]οββαῦ. 1877. 
1εβϑκίορη, Ἡϑαθι ἢ ἄος Α]0- ΒΟ συ βοῆθη ὥρτϑομθ. 1871. 
Ζεισί απὰ δλοτί, Τιαῦϊτι Ὁϊουύϊομασυ. 1880. 
Τιακοῖϊ απὰ ϑοοίί, ατοοκ- ΕἸ Πρ] 150) Τιοχίϊοοη,7 1888. 
Μίαλζοιυν, Ὁὶ6 Τδῆρθη ὕο0816 Α Εἰ Ο ἴῃ ἄθῃ Ἐϊαχορϑβοῆθῃ ΚΡ ΔΟΏΘΩ. 

1879. 
λίαγα, ἨΔ ΒΟ Οἢ] θη Εἶν αἴθ Αὐββρύϑομθ ἄθσ Τιαῦθὶ αἰβοῆθα οοδ]θ ἴῃ 
ῬΟΒὲ ΟΠ ΒΙΔΉσθη ΚΞ] ΡΘη.2 1889. 

“Μόηνοΐγο8 6 ἴα ϑοοϊέίέ ἀδ 1 ϊηριυίϑέΐψιια ἂἃθ Ῥαχῖ8Β. 1869 8βα. 
λίενεν α., ΟΥϑορίβοῃθ αὐδησηδῦκ.2 1886. 
λἀἤικοβίον, ΕἸ γυ ΟἹ ορίβομϑβ ὟΝ σίου ἢ σου 5] ιν Βοῦθη βϑῬῬυϑοῆθη, 1886, 

" Τιοχίσοῃ Ῥβ8]86ο- Β]ονθηϊοο. ασϑϑοο- υδύϊηυστη. 1868. 

Ἀἤμγγαν ὅ. Α. Ἡ., Νὸν ἘΠ ρΊ Βῃ Ὀιούϊ θυ. 1888 8α. 
Ν᾽εδβοίγιατη, ΤΉ ΘΒδΌΤΙΒ Τἰηρσαδο Ῥυυββίοδθ. 1878, 
νοι οϑλνΐρ, Οουμ γα οηβ ὑο αὐ ΤιΘχ! οοσυρην. 1889. 
ὍΔ νογόοη, ΑἸὑ-Νογχάϊβομο Ουδισηδῦϊκς. 1884. 
Ο᾽ Κεϊϊν απὰ Οοποναη, 1ΥἰΒ}- ἘΠ Πρ] 18} Τ᾿ οὐϊομαυυ. 1864. 
Οϑβίλμοῦ, Ζυν ἀϑβομίομῦο ἄθβ Ῥογΐϑθοίβ ἰῃ Τἀορουσηϑηἱβοθθη, 1884. 

».. τιὦ Βγισηιαη, ΜΟΥ ΒοΙ]ορίβομθ Τα ουβαομυηρθη. 1878-1880. 
αι, ῬΥυϊποὶ θη ρου Ρυδοι αϑβοριοηῦθ" 1886. 
Ῥαιιζὲ, Ῥγθυββίβοῃθ ϑὐπᾶϊθη, ἰπ Κα π᾿ 5 Βούγᾶρο 11. 1870, 

Ῥεγψγοη, Τυϑχΐοοι Τύμηριθο Οορίϊοαδθ. 1888. 
Ρλγψηΐολιιβ, οαἰοα Ὁν Τοῦθοῖκ, 1820. 

Ρὶογγεὶ, Μοοδυϊαῖγο Ἡϊόσορ γρίαυθθ. 1878. 
Ῥιαιάιι5, οαϊῦοα Ὀγ ἘΠ ύΒθΟὨ], Τόσα, αοούζ, δηα β0}0611, 1871 Βα. 
Ριΐην, ΝΝαάῦυγα) Ηΐβτουυ, οαϊδοᾶ Ὀγν 54. 1857-1880. 

Ῥιρῆς, ΝΥ ΘΙΒᾺ Ὁιούϊομανγ.ὃ8 1866-1878. 
Αὐνβ, ἩϊοΡροσὺ Τυϑούσγθθ. 1888. 
τῳ Γϑογοβ Οἡ ὟΝ 6]8}}: ῬὨΪ]ΟΙοΣν.32 1879. 

Ἀοῦν, ἀτϑυσηδῦ οὗ ὑμο Τυδίλη Τιδηρυδρο 1881-1882. 
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ϑααζίεϊά, Τοηβδυσαβ 1ὑδ]1ο-ταθοῦβ, 1884. 
ϑαιιϑϑιγο Εἰ, ἀθ, ΜΙ οἷ ΒῸΣ 16 βυβύόσηθ Ὀυΐση 1 ἄθβ ὕου 6110. 1879. 
ϑαγοο, Ταϊσοαπούίοιῃ ὕο ὑῃ6 βοΐθῃοθ οὗ ᾿δηρυασο. 1880, 
ϑεδαάες, ΑἸ1-ουΐβορμοβ ΝΥ σέθυθυοῃ, 1872-.1882. 

ϑοδγυϊαξ Φο θημθβθ, ΖΌΣ αθβομιοῃίο 68 [ἀορθυσηδη  Βοηθ ΟΟΘ ΣΒτη 118. 
1871-1878, 

ϑοϊηποίαον ἘΠροΙ θοσχί, Ὠ18] ϑοῦϊ Τιο πδθ Ῥυγΐίβοδα οὗ ἘΔΙβοδ ΘΧΘΙΏ]8 Βο] ϑοΐϑ, 
Ι. 1886. 

ϑοοϊηνατι, ΑὝΒΒΡΥΔΟΙΘ ἄθ8 Τιαϊοίη, 1888. 
ϑίουογβ, ΑἸ Ο]βδο βίβομθ ατδιησηδύϊκ, 1882. 
ϑἐ δῖ, ΤΟ ]  ὴ ΨΥ βο ϑαθη  ούθῃ θυ Τ δ θ᾽ ἡ ἸΒοθ θη β'Ῥρρυϑοθθ. 1882, 

ϑζοαί, Οομοἶβα ἘΠ γσαο]ορὶοαὶ 1 οὐ ΟΠΘΥΥ οὗ ὑπ 6 ἘΣ ΠΡΊ ΒΒ Τυδηρυδρθ. 1882. 
». Εὐγιηο]ορῖοδὶ Τἱούξομδεν οὗ 86 ἘΣ ΠΡ] 180 Γιδῆρυδρο,2 1884, 

ϑορδοοῖο8, ατθοκ Τιϑσχίοοι οὗ ὑπ9 Βοσήδῃ δηᾶ ΒυζΖϑη 9 ρουϊοᾶβ, 1870. 
ϑ'ρίοσοῖ, ΑἸΌ- ῬΟΥΒ᾽Βοῆθῃ 1Κ6]]- βου θη. 1881. 

» ον! θομθηᾶθ Ουὐδυησηδῦκ ἄοσ Α]0- σι βοῦθη ΚΡυϑοῆθη, 1882. 
ϑέοζκοβ, Οο᾽ 16 Θϑοϊθηϑίοη. 1886. 

,,», Νιοο-οορι το ψοῦῦ ϑυρδίδηθνο. 1888. 
"Ὀ ΒΟΙΏΔΙΚΒ οὐ ὑπο Οο]υΐο δἀαϊθίοηβ ὑο Οὐχί 8᾽ ἀγροὶ ἘΠγσηοϊορν. 

1875. 
»,{|, ΤΉΏγθ6 [τ8ῃ ΟἹ οββαυῖθθ 1862. 

ϑἰοῖς, Τιδι θ᾽ βοὴ θ αὐδιηστη δῦ κ.3 1889. 

ϑισόοέ, ΑἸὩρΡΊοβαχοι Βοδᾶθσ, 1879. 
ὕζῆϊαβ, ἜΟΥθ᾽8 οαϊοη οὗ ϑύδχησχη.8 1888. 
σίριαμη, Τιουυβοηθ8 ΥΥ ὅσσα. 1872-1880. 
απ ἔνθ, Ἡλουύοηηδῖτο Βδβαιθ- Εδηςδὶβ. 1873, 
Ῥαρίζοξ, ἘὙΘτΛαἀνδυίου ἴῃ αὐ θοἰβοῆθῃ υπῃᾶ Γαὐοὶβοῆθῃ,. 1878, 

», ὔΟθο  80}-Τ δύθι βοῆθβ Εἰ γταο]ορίβομϑβ ἮΝ ὄσίθ ρθη. 1877, 
ὕαγτο ἃο Τήμπρσυδ Τ,δὐΐηδ, οαϊοα ὈΥ Α. ρϑθηρϑι.. 1888. 
Ῥ ρζιδδον,, ΤοΘ] ηαϊο- ΕἸ Ρ] 188} Ιου ομασυ. 1874, 
Ἡοἶδβο, ΟΥιθοἰβοῆῦθη ὙΥ̓ὄυοσ τ Τυϑύοϊη, 1882, 
Ἡγλαγίοι Ἐ. Ἐι.,. Εἰὔγτηδ ἄσϑϑοα, 1882. 

ἡ Τιοῦϊῃ οοδ βγη (ΡὨ]]ο]ορίοδὶ βοοϊθὺγ). 1888. 
- Τιοδηγοσᾶβ ἴῃ Τδύϊῃ (4ο0.), 1889, 

Οἱ Ιαὐΐῃ Οομβοηδηῦ-Τ αν (40.)}. 1889, 
ἘΩ͂ ϑϑηβκυὶῦ ΟὙΔΙΏΤΔδ..2 1889. 
γὶπαϊϑβεν, Ἰτῖϑοηθ Τοχίθ 1. 1880. 

δὲ ΚυγΖροΐδββῦο Υ]80 6 ΟὙδυησηθῦϊκ, 1879, 
Ὑροζβῆη, Αὐομῖν ἐγ Τιδὐθὶ αἰ βοῆθη Τυϑχϊοοσταρῃΐθ. 1884 Βα. 
Ζεμξον, Τ τ ΚΊΒΟΉ -Αὐϑ Ὁ Βοῃ- Ῥουβίβομθβ Ἡδηδνδνοσθθοῃ. 1866-1876, 
Ζειιϑ8, ἀτϑτοτηθίϊοδ, (ο] 0Ϊο8.32 1871-1881, 
Ζυοίαϊο , ̓ βοχὶ ὐΐουθβ 1081189 τηϑᾶϊδο αἰδἸθούϊοδθ, 1884. 

» 8. 1Ποὁρθ [πβουϊρύϊουυση Οβοδέυστα, 1878. 



ΟΟΝΤΈΝΤΘ 
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Νοῖο οῃ Ἠϊᾶᾶθῃ ολαξ εἶδε : ὃ 
ΑΒ γον δ οι ὲ ᾿ ᾿ ὃ 
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Ιηϊτοαποίϊοη., 

ῬΑΒΤΙ. 

ἘΠ γα ]ορίοδ)] Τϑχίοου 
ῬΑΒῚ Π. 

Οοταρδασζαίίνο ΕἸ ΨΥΤΩΟΙ]ΟΩ͂Υ. 
Ταῦ ᾿ 

(ἀθιϑβϑὶβ οὗ ΤΑΝ Ἐιοὐξαξε) 
μα τίδη. 

Οβοῦ. 
ατοοκ 

ΤΥΪ58 

Υ 6]8ῃ : 

αούμίο . : 

ΟἹ Νοῦβο 

ΑἸ ρΊοβαχοῦ . : 
ΟἹὰ Ηρ αοχδῃ.. 
Τὐὐυδηΐδ 

Τιοῦ 5} 

Ῥγυδββίδῃ.. : 

ΟΙα 5ιΙανοηῖο... 

ΑΥΤΩΘΗἾΔῺ 

Ζουὰᾶ 

βϑϑηβκειῦ. 





ΤΝΤ ΒΟ ΌΌΟΤΙΟΝ 

ΤῊΒ Ιδηριδροθ Βροκθὴ ὉΥ 88 πϑύϊοῃβ οὐ Εασορθ, τὶ ἢ 
ἰβοϊαύϑᾶ ϑχοθρύϊοηβ (886 δποίθπὺ Εἰὐσβοδηβ, ὑμ6 τηοᾶθυῃ 
Βαβαῦθβ οὗ πουΐβ ϑραϊη, 86 Μαργδαῦβ, Τα κβ, ἘΙΒυ ΒΟ 818, 
᾿νοπίδηβ, Ὀρτίδηβ, ΕἾΠπΒ, δηα Τ,8ΡΡ8), δπᾶ οἱ Αβὶϑ ἔγοῃὴι 
ἰδ6 Οδυσαβὰβ ὕο Οϑυ]οη, σγθβϑη Ὁ]Θ ϑϑο οὔθ ὺ βυ ΠοἰΘὑ]Υ 

ἴο 7 Β. ν ὑπ βαρροβίθύίοη ὑμαὺ (ΠΥ 8411 ἀθβοθπᾶ ἔγοϊῃ Ο16 
ΘΟΙΏΤΏΟῚ ΟΥ̓ΡΊΠ8] ΟΥ “ ΟὙΒΡΥΘΟΒΘ᾽ ; [86 βρϑδίϑυβ οἱ ψὨΊΟΏ, 

ἰββαϊηρ ἴγοιη ϑοθῃίηδνία ἴῃ βθασο οἱ ἃ ὙΒΥΙΏΘΙ Οἰϊτηδύθ, 

βθραγαύθα 1ῃ ναγίουβ ἀϊγσθοίύΐοπμβ. Τὰθ Τϑαΐομϊο βύοοϊ γυϑ- 

Ἰηδ᾽ηθα ἴῃ βοϑηαίπανδ, ΟΥ ΟΟΟΌΡΙ6α οαπύσγαὶ ΕΌτΟΡρΟ ; ὑῃ6 
Οθ] ες χϑοθ ρχγοοθϑᾶϑᾷ ἰο 86 Βυ ἴθ 151685, αδὰ], δμᾶ ϑραίῃη ; 
ἴμ8 Τύϑ]1ς ὕο Τύϑ]γ; ὑπ ΑἸδϑῃΐθη ὑο ὑμ6 ϑϑβὺ 8146 οἱ ὑῃ8 
Ααγίαῦθα ; ὑμ6 Ἡδ]]θηΐς ἰο ἄτϑθοο; ὕμθ Βϑ)ίο- ΞΙανο ἰο 

θδϑίθσῃ ΕἸΓΟΡΘ; [6 Αττηθηΐϑη, ῬγοΌ8ΌΪΥ ὑμτουρῃ ΤΏΓΒΟΘ 
δηαἃ Αδϑ8 Μίμου, ὕο ὑμο ἀϊβδύσιοῦ βουαῦῃ οὗ ὕὉ86 Οδϑασοαβαβ; [6 

Αὐίδῃ ἴο Ῥοβὶβ, πᾷ [πᾶϊΐδ. 
ΤῺΘ ἔϑυαν οὗ Ἰδησιιαρθβ μθγθ ἀθβου θᾶ Ὧδ8 Ὀθϑθὴ ἀδθηούθα 

ὈΥ ΒΘΥΘΙΆΙ] ὨϑΙηΘΒ, ΠΟΠ6 ααϊῦθ βϑὐϊβίβούουυ. Τῃ6 αιδβὶ- 
ὈΠῸ11681 ἴθυτη "Φδρμϑύϊο᾽ [885 ἀϊθᾶ οαὖ, ὑμβουρῃ 86 οοΥτο- 
ΒΡΟΠΟΙῺΩρΡ᾽ ὕθυτη “ ϑιῦϊο᾿ Ὠδ85 βυγνινθᾶ : 8}] ὑ86 οὐϑὺ ὕθυταβ 
Ὠϊηογίο ϑαρραβύθα Ἰϑ ΡΟΣ ὑπᾶθυ ὑμθ ἀρίθουῦ οἱ ᾿πβιηαδυϊηρ 
ὑμαὺ 6 σϑὸθ οϑιηθ οὐἱρίπα ν ἔγοτα [πᾶϊδ, ἃ σἱθν ὙΏΟΙΥ 
ὈηύΘηΔ016θ.ἁὡ Μᾶχ ΜΆ]]οΥΒ " Αὐυϑη, ἔγοπι Ξ'δηβκυιῦ ἄγψαϑ ὁ 8 
ὨΙρὨ-οαβύθ τηϑη, 888 δ τηϑυὶϊῦ οὗ Ῥοὶπρ ββογύ, δῃηᾶ οἱ 
ἰοπᾶϊηρ 1861} ὕο 6 σομῃνθηϊθηῦ σοιηρουπᾶ “ ἀη-Αὐγϑη, Ὀαῦύ 

ἷδ ἰὴ Ργοηαποίθυϊοη ἱμαἰβυϊ σι βη8 016 ἔτοτη “ ἄσίδη,᾿, [86 



ΧΧΥ͂Ὶ ΖΥΖΚΟΡΌΟΟΤΖΤΤΙΟΜΝ 

ὍΘΙ ΔΡΡΙ]ΙΘα Ὀν 86 ἀδϑιγθϑηβ ἰο Ζοῃᾷ δηᾶ ὥδῃβκυι: οὗ 
086 ὑῇγθθ οοϊηρουπᾶ ἀθβὶρηδίϊομβ, “ 1παο-ἀθσυηϑηῖο, ὈΥ͂ ἴδ 
[86 ψογβύ, 88 δχο υαϊηρ [86 Οὐδ᾽ ς. Ὀσϑηοῖ, μ88 Ῥθθη δαορίθα 
ὈΥ ὕμ6 θυϊωδῃβ, ΒορΡρ᾿ 5 " [η40- ἘΠ ορθδῃ ᾿ 18 οὐτγοὰβ δηαᾶ 
ποῦ αὐ ϑοουγαῖθ, 8116 ὑμβθ ΕὙΘΠΟΒ “ 1η8ο-Ο δ] 016 ̓ 15 
Ἰορῖοδὶ ϑῃουρῇ, 85 σιίνίηρ ὑῃ6 ὕνγο οχύσχζθιηθ Ὀγϑηοῆθβ οὗ ὑμθ 
ἔδυηῖν, δπᾶ ταϊρμῦ ῬΘΣΠΑΡΒ Ὀ6 ϑαορύθα ἴῃ ὑπ τηοαϊ]βοαᾶ [ΟΥ̓́Τ 

“ΟοΙπαϊςο᾽., 
ΑἸ δηΐδη, σι 8 Ηξοταῤατθ ἀαἰϊηρ ΟἾΪΥ ἔγοτα ὑβ 1708 

ΘΗ ΤΥ, 18 οὗ ὕοο [11{0160 ἱτηρογίϑηθθ ἤο Ὀ6 ἤθσθ ῃοἰϊοθᾶ : 
ΒΪΠοΙοηῦ ἰηἰογγηϑύϊοῃ οὐ 1ὖ ν}1}} Ὀ6 Τουπῃᾶ ἴῃ αὐδᾶν ΜΟΥυοΣΥ'Β 

“ΑἸ δπθβίβομο ϑύυαϊθη᾽ (1888-1884). ΤὨΘ τουδὶ πἰτιρ' ΒΟΥ 
ὈΥΘΠΟὮΘΒ οὗ [86 ἈΠ. ΤαδῪ 6. [5 αἰδυυραϊθα : 

(1) Τοαϊοηΐο: 
,. Θοἰδιία, Ῥγθβοσνϑα ἱῃ ὉὈ]Η]8β᾽ ὑσαηβιδἰΐοη οὗ ὑπὸ ΝῸ Τοβίδηθηΐ, 

40} οϑῃηθυΥ οὗ ΟἿΣ 6Γ8. 

Οἰἱά Νογβ8ε οὐ Ἰοοϊδηᾶϊο, τὶ ᾿ἰὐοταῦασθ ἔγοσα ὕμ9 120 οϑηΐυγΥ. 
«Ἱπισϊοβασοη, ΟΥὁ ΟἸᾶ ἘΠ ρ] 150, ἔγοσα ὑπ Τὺ} ὕο 89 180} σϑηύυσυ. 
Οἰὰ Ηϊσῆ αογηιαη, πὶ φἸοββθβ ἔγοσα ὑπ ϑ.ἢ οϑηξυτν ; Τπιάάϊε ἀο., 

ὑπ6 Ἰαηραδρο οὗ ὑπ ΝΙΡΘΙ Πρ Θη] 64, 12 0ἢ οϑηύατσΥ ; δεισ ἅο., 
ἴσοι ὕπο 160}: οϑηῦασΥ. 

(2) Οοϊϊο: 
Θαινζίϑι, ὃ. ἔθ Υϑυηδίηβ ἀουϊνϑα ἔγοση Τιδύΐη δα ΠΟΥΒ ΟΥ ᾿μβοσὶ ρ 108. 
Οἰὰ 1γιϑῆ., φἰοββοβ οὗ ὕπο ϑ.ἢ δῃᾷ θ.ἢ: οϑυύυσίθα: Μέίζαϊο 7 ἴδ, 0Ὰ 6 

Θδυ]ϊθϑὺ ΜΗ͂, Α.Ὁ. 1100. 
Ἡοἰδἦ,, φοββθβ οὗ ὑμθ 8ιῃ} δῃηᾶ θύῃ; οϑῃύασίθβ : ὑῃθ δι] ϑϑὺ ΜΗ͂, οὗ 

[86 12.ἢ οϑηύυσν. 
(8) ΤὐΔ]1ο : 

1αΐξη, ἴμο βγβῦ ἱμβοσίρυϊοῃ Ῥουθδρ8 800 Β.σ.; θαυ] θδῦ ϑαῦμοσ 
(ΡΙαΐυ8) 224 8.6. 

ὕριδγίαη, ῬΥΘβουνϑαᾶ ἴῃ ὕηθ Ευσυθῖηθ ΤΆΌ]68, ὑπὸ σϑὺ ραγὺ (" ΟἹα 

Ὁταρείδα,᾽ Ῥουῆαρθ 200 8.0.) συϊ θη ἴῃ ΕἸ συβοδι ομδυδούοθσβ, 
[6 Ἰαϑὺ (Νονν τα τίϑη,᾽ ῬοσμΔΡ8 100 Β.6. : τοχα Υ. Ὁ. ἦ ἰο {89 
Θηα) ἴῃ Τιαὐΐη. 

Οϑβοο- ϑαδοίζίαπ,, Ἰλβοσὶ οὑϊοηβ ἔγοση δουῦ 200 Β.6. 

(4) Ογοοῖ, ἔτοτα Ηοσοοσ (Β.Ο. 800 2). 
(6) Βαεϊΐο- Β΄ ανὶο οΥ Γὐνηα- ΒΙανίο : 

τ φιαπίαῃ, νιν Ἰιλογαύασο ἔγοσα ὑμθ 160} οϑηὐυτσΥ. 

1οἰἰϑἦ,, ἔτοτα ὅμ9 160}: οϑῃύυσυ. 



ΖΦΥΖΤΑΚΟΡΟΟΝΟΤΖΤΤΖΟΝ , ΧΧΥΠ 

Ῥγιιδοίαηη οὐ ΟἹα Ῥχυββίδῃ, οὗ ὑμο 1δΐῃῃ: δῃᾶ 1608 οϑηὐυσίθβ, ΠΟῪ 
οχύϊηοῦ, 

Οἱά διανοηῖο, ΟΒασοΝ. ΒΙδνοηΐϊο οΥὁὨ ΟἹα Βυϊραγίδῃ, ἔροχῆ ὃ. γ8.85]8- 
ἀἴοη οὗ [86 Β1016 ὉΥ Μοίμοαϊυ δηα Οὐ ]]}]ὰ5, θύἢ οϑηὐυτγΥ. 

(6). “γηιοπΐανν οὐ ΟἹ Αὐτοϑηΐδῃ, ὄν ἴο 110} οϑηὐατΥ. 
(7) Αστίδῃ: 

Ζεπα οὐ ΟἹ Βδούσίδῃ, [8 Ἰαπραθρα οὗ [π6 Ανϑβίδ, 089 οἰἀοδῦ Ῥαγὺβ 
οὗ ψΈ]ΟΏ δγ6 βαϊᾶ ἰο ἄδύθ ἔγοσῃ 1000 8.6. 

ΟΙά Ῥογϑβίαπ, ὍΠπ6 Ἰδαυσυδρθ οὗ ὑῃ6 Βϑῃϊβύυη βουσὶ ρύΐουβ, δροαῦ 500 
Β.0. 

ϑαπϑκνίξ, βολᾶ ἰο ἄδύθ ἔγοσα 1000 Β.0., ἀπᾶ ϊν θα ἰμΐο ὑνο Ῥοσϊοῦϑ, 
γοάᾶϊο δηῃᾶ ΟἸδββίοδὶ ϑ'δηβικυῖ, [Π6 Ἰαύδοσ ἔσογη δουῦΐῦ 400 8.0. 
ΤῊΘ δϑυ]θϑὺ Τηαΐϑη ᾿πμβοσὶ ὑϊοηβ ἀδῦθ ἔσοσῃ δοουὺ 2860 Β.0. 

Το ὕτσβρυδομο, 1 6 βρϑδίκουβ οὗ 1 δᾶ Κηονγῃ μου ύο 
σεῖο, σου]Ἱᾶ ἘΟΡΗΒΡΗν Ὦδγθ δά 806 Το] ον ΘΙΡὨδθοϑῦ : 

Ὁ Ρε αι νος εἶ δ; ΑΙ: τπσ, ου, ἀπ: ἘΙ, δι, ΑΙ: Ἐτσ, ὅσ, ἂσ. 

ϑοῃδηΐβ: Μ|, Κὶ, ῳ, Β: ΜΝ, ἮΝ, Το, ΞΕ. 
Τλαυϊᾶβ: Μ, Ν, 1, Β.-- ϑουλίνονθὶβ: σοὺ 

ἘΣ ΧΡΙοβίνϑβ: 
Τι 8.018] Ρ, Β, ΡΗ, ΒΗ. 

Θομῦδ)ὶ τ, ἢ, ΤῊ, ΠΕ. 
Ῥα]αΐδ)] Κ, α, ΚΗ, 6Η. --ψοΙαν ΚΥ, ΑΥ̓͂, ΚΗΥ͂, ΘΗ. 

ΒΙΘΙ]Δηὐδβ: 8, Ζ. 

ΤῊΣ ΟὝτβρυδοῃθ χτηυδὺ ἤανθ ροββθβθβθα ἃ “τηοαϊῆοα᾿᾿ οΟΥ 
ΒΎΘΒΟΣ τ (ΪΟἢ 1 τυυῖΐο ἴ1), βΒῃοσύ δῃᾶ Ἰοηρ, ψυϊυύθθη βοτηθ- 
Ὀ]Ὴ6Β 11, ΒΟΙΩΘΟΩΘ8Β (ΔΡΡδυθηὐν ἰαύθυ) ἱ: 1Ὁ ϑΔΡΡΌΘΔΥΒ ἴγο- 
αὐθηῦν ἴῃ Τιαύϊῃ, 8566 Ὁ. 119, 1688 οἵνθῃη 1 ασθοὶκ (6.6. 

ὕψος-ἴψος) δ8πα Ο]α Κ']Ιανοηϊο (866 ϑέζριϊα), δια ἴῃ βδηβ εσιῦ 
ἴῃ 11 11 88 υϑρυθβθῃῦηρ βοηϑηῦ 1,.---ΤὩθ Αὐΐϑῃ ἰδηριδρθβδ 
ΒΟΙΘΟΣΩΘΒ ὮΔΥΘ ἱ ΏΘΥΘ οὗ Υ ἰδηρσαδροβ δῦ 8, 8566 ρμαΐογ) 
Ὀὰὺ {6 ἱ τδὺ 6 ἄπ ο ἔογεῖρῃῃ ᾿πῆμπθηοθ, δηα ἤϑγάϊν 
πθϑοθββιίαῦθθθ ὑῃ6 ὑθθουῦυ οὗ δὰ “1παθβηϊίθ᾽᾿ σγόνθὶ ( ]]ο ἢ 
Βγυρτϑη ὙΥ]ῦθΒ 88 8 ἱπυθγίθα 6), ἰῇ βουμπα Ὀούνψθθῃ ἃ 

δια 6.---ὈΙΡΕ ΒομρΒ Ὀθρίπηΐηρ ἴῃ ἃ Ιοηρ γονγθὶ 8106 Σ8Γ6.--- 
ΕῸΣ βοῃηϑηῦ ΟΥ γΟΟΘ]]ο ΓΤ βδηβκυϊῦ 1808 8. Βἰπρίθ Ἰούϊοσ, Γ: 



ΧΧΥΠῚ ΠΝΖΤΚΟΡΌΟΤΤΙΟΔΝ 

186 οὔ βοπϑηΐβ Ὶη ϑηβεσὶῦ, δηα 811 86 βοηϑηΐβ ἢ οὔμὸσ 

Ἰδηραδροβ, 816 τοργθβθηὐθα ὈΥ 8. ̓Ιααϊᾶ - ἃ σονθὶ (8081 
δεῦογο ὕμ6 Ἰχυ]α) αἰξονϊιπρ ἰπ αἰ ἴἶογθηῦ Ἰαηραδροθ, δῃα οὗ 
ΘΟΌΓΒΘ αἰ δγθαὺ ἴῃ ὑμῃ6 βμοσὺ ἔοσταῃ δῃᾶ ἴῃ ὑμθ Ιοῆσ. ἃ 
Βοηϑηῦ ΙΏΔῪ δβύδηα δἰὐθοσ ἴῃ ὑμθ δοοθηΐθα β8υ]}1]4016, 6.5. ΓΘ 
ἴῃ Επηρ. ργοίέψ, οΥὁ (γλ το οὔθ) ἴῃ ὑῃ8 αηϑοοθηίθα, 6.6. 6 ἴῃ 

Ἐηρ. 8θύδηι, 16 ΟΥ 11 ἰῃ Ἐηρ, αὖίο, ουϊΐ, 
ΒΟΟΣ ψγὸ οὐρῃῦ ἴο ΥὙΘΟΟρΡΉΪΒ6 ἐξβιβαδθ᾽ ἢ διᾶ ν, 88 

αἰδύϊποῦ ἔγοτα 086 βϑιηλίγουνθβ ἱ δηᾷ τ, ἰβ θχύγθιηϑιν ἀουθύ- 
ἴα] : ὑῃ6 “βρίγσγδῃηδ᾽ σ᾽ 18 πονοσο αἰβυϊ συ Βη816 ἔγοσ ὑ86 
ΒΘΙΏΙΨΟΥΘΙ τ, 8δηα μ6 “ Βρίγσγαηῦ᾽ ΐ, αἰβυρυ βηθα ΟὨΪΥ͂ 1 
ατθοῖς (6.6 1ὖ ΡῬΘ 818 88 1} 1018] ζ, 866 7αηὶ }ισώηι 78, φΟηα), 

ἸΔΥ ὈΘ ΟἿΪΥ 8 Βύχοῃρ) Υ-ῬγΓομου μοΘα βουγίνουναὶ |.--- ΤῊ 
Τοησθ8 Αδβρίγαϊδθ, ΡΗ, ΤῊ, ΚΗ, ΚΗΥ͂, 816 Ὑ816 οχοϑρὺ [1ἢ 

αγτθοὶς, ἴῃ ΜΒΊΘῊ φ θ χ τοργθϑοηῦ Ὀούἢ Κἰπᾶβ οἵ Αβρίγαῦύθϑβ.---- 
Ῥαϊαΐδ]β δηᾶ 9] β 8|1Κ6 αὺθ πθυδ}}γ ο8116ἃ (ἀαὐναχδ]β : ὑμ6 
Ῥϑ]δύδὶβ βθϑῖὰ ὑο ἤϑῦύθ Ὀ661 ΡῬγοπουποθα ὩΘΘΤΘΥ ὕπ6 ἐγοηὺ οὗ 
186 τηου ἢ (88 ᾿ξ ἴῃ Ἐϊηρ. 1111), [86 νϑῖδυὺβ ἔυυῦμοὺ 81 (48 α 
ἴῃ Ἐϊηρ. οοοἶ). ΤῺΘ ῥϑ]αῦβ]β δῦθ Ῥυθβθυνθᾶ ἴῃ ὕῃθ δ θβίθχῃ 
Ιδησιδροβ (Τϑαύοηϊο Οὐδ] δος Τία]1. δῃηὰ ατθθκ), Ὀαὺ 'π [86 
Ἐδύογῃ (Βα]ύο- 5] ανο Αὐτηθηΐϑη δηα ΑΥ18) ὈΘΟΟΙᾺ6 ΒΡΙγϑηΐθΒ: 
086 γϑὶδὺβ ἴῃ ὑῃθ Εϊαβύθεηι ἰδηρυδρθβδ 816 Ὑυϊύθη 88 ἴξ ρ΄ ἢ 
(οΥῦ ὑμ 61} δαυϊνϑθηΐθ) ΜΙ πὸ σ᾽ ΓΟ] ον ηρ, ὙΜ1186 ἴῃ {ῃ6 
γδβίθσῃ ἰδηραδρθθ ὑῃθΥ ὙδΥῪ ἴῃ αἰδουθαῦ πογᾶβ, 1.6. 806 
ΒΟΙΠΘΌΩ68 τὶ ύθηῃ 88 ἷξ δ΄ σ΄ (οΥ ὑμ6ὶγ Θαῦϊνδ 8) σ] ἢ ΩΟ 
ν᾽ [ΟἹ] ονίηρ, 84 βοχηθύϊηθβ νυ ἃ σ᾽ Το] ΟΥ (α18166- 
016811γ0} 88 1 01818 οὐ (1π οουύδὶῃ Ῥοβὶθ]0η8) θη ὐδ]β. Τὺ 18 
ὑπ ῬΟΒΒ1016 ὑμαῦ γγ ουρῃῦ ἴο τϑοορτῖδθ ὕὑνψο αἰ δοσγθηὺ βοὺβ 
οἱ γϑὶδυβ, ψΏΙΟῃ ἤᾶνθ Ὀθθὰ Κορὺ ἃραῦὺῦ ἴῃ ὑμ6 θβϑίθσῃ 
Ἰαησύδροβ δα οοηΐαβοᾶ ἴῃ 86 Εδβϑύθσῃ : ὑμθ “ἤχῦ᾽ Ὑυϑὶδὺ 
ἴπ 088 τοοῦβ ρίνθῃ Ὀθ]ου Ὁπᾶθυ δοοῦ σαγγὶδ σοηρίιδ σγαίηϑ 

ΒΏΟΥΒ ὯΟ βῖρῃ οὗ ἃ Κ᾽ ἰπ 8ΩΥ ᾿ἰδηρτιαρθ, ὑμ6 “8 181880]6᾽ 

γ ]ν ρίνγθη ὑπᾶθυ- ϑβοφιοῦ υϑηῖο πίπριίέ ΥὙΘΡΌΪΑΥΪΥ ΒΟ Β ἃ 0Υ 
(ΟΣ 18 18.01811864) 1ῃ ὑμθ Ὑ δβύθσῃ ἰδηριιαρθθ. Βαῦ ΠΟῪ ἐδθ 



]ΜΖΑΚΟΡΟΟΖΙΟΔΝ ΧΧῚΧ 

ὕνγο βοίβ θυ αἰβυπρι βη6α ἴῃ Ῥγοηυποϊδύϊοη, ΟΥ ΠΟῪ ἴο 
γϑρυθβϑηῦ ὕμϑιῃ, ἄοθβ μοῦ ϑρρθϑγ. 

ΤῊΘ᾽ Ῥϑγῇδρ5 1ῃ 801} 16 ααθϑύϊοη οἱ ὑ86 οὐἱρίη οὗ Ἰδηρυδρθ 

αἅο68 ποῦ 81] νι ῦ 1] ΟΟΥ ῬΡτονπμοθ. Τῦ ἴΔΥ βυοθ ὕο ΟΌβθυνθ 
ὑμδῦ οποιηϑίοροοὶς ψοτγᾶβ, ἱπηϊδδύϊοηβ οὗ βουηᾶθ, 8.6 σᾶγθ ἴῃ 

786 ἀδυρηύου-ἰδηρθθρθθ, δηα ταυϑῦ ἤανθ Ὀ66 σοΥγθϑρομᾶ- 
ἸΏΡῚΥ ΤΆ1Θ ἴῃ ὑῃ6 Ὀτσβργϑομθ. ΟΥὨ ὑῃ18 Κὶπα ἴῃ Τυϑύϊη δύ ὑμ6 
ΤΟ] ηρ: 

(1) ἔσοτῃ υσηδῃ βουμᾶβ: ΝοῦηΒ αηυΐζα πιαηύηνα ραρριι8 (811 ᾿πξϑ 6116), 

δαζδιιβ 8ἰζορρι8: ΜΟΥῸΒ ζαϊό ρωαρρὸ (ὈοΐΒ ᾿ηξομί116), 8ογθό, δα 866 
διδδ: Τα οχ θούϊουβ ἃ δ, δαΐδας λαῖ λοὶ ζξ)α ἤδιν ᾿ιυΐ, δίοιν οὐδ δἢξ, 
δηυ δγν, δαί, 7 71, ̓νᾶ (Βρ61} ναΐ ΟΥ ναδα), ἀἰαξ ἑαξ ἑαΐας, ρ»γδ ργ0.;, 8ὲ, 
ἤοιι8. 

(2) ἴτοϊῃ βουμᾶβ οὗ δῃϊγη8)}8: ἄορ 8660 δατδογ, ΒΏΘΘΡ δᾶϊδ; οΟἸΐΟΘ 
»1ρό, οἌΟΚΟΟ ομοζμϑ, ΠΟΟΡΟΘ ὠριρα, ΟΊ δᾶδδ ὁἐγία ἐῶ, Υϑιῖῦθυι ογδοῖδ. 

(8) ἔγογῃ ἰμϑηϊτηδύθ βουηᾶϑ: βίγορ 8ἰγιαδ ἰζηΐδ ἐὐπιδίηδ, ἑαω ἐμαίας ([ 986 
ὕνο δσρυύθββιηρ ὑδθ βουπηᾶ οὗ Ὀ]ΟΥΒ). 

Α Κιἰπᾶ οὗ Οποιηδίορορίδ ΔΡῬθδυβ ἴῃ ὑμ6 1η1018] Παρ] 1- 

οδύϊοη οὗ 801}086 ΜΟΓᾺΒ : οἰῦποσ [86 7016 τοοῦ 18 ρίνθῃ ὑνγθθ 
ΟΥ̓́ΘΙ, οἰπείπηι8 (οὗ ΟὈΒΟΌΓΤΘ ἐουτηδ] ο}) ἐϊμέϊπό μἰμϊδ, ΟΥ ὕο 1ὖ 18 

Ῥγϑῆχὺ ὑμ6 1π1018] οοπμβοηϑηῦ - ᾧ ἴῃ ΘΙΡΌΒ, σίρηο δι 8ἰβέο 
ἐϊξέιιδό (866 8180 76) 6ηἐδ 7ξ)ώπιι8), τι ἴῃ ΝΝΟΌΏΒ, σμοσγϑίξα ΘΩΘΏΥΥΊΙδ. 

ΤῊΘ ΟΥβρυδοῦθ νγὰ8 ἀου ύ1685, 11 θοῦ οἱ ὑπο ἀδαρῃῦύοι- 
Ιδηριδρθ8, ἃ ΘΟΗρΘ.168 οἱ ΑἸ δγθηὺ α]α]θούβ. Τη Οη6 οὗ {686 
11018] 8 Ῥοΐοσθ ἃ Τϑπυθ 8 ἀγορῦ, ΏΘηΟΘ γγὸ αν Ὀγ- 

ΤΟΥΤΩΒ ἰῃ 5ρ- 8ῃα ρ-, 8[- δῃᾶ {-, 80- δῃηὰ 6-, 866 Ρ. 127. 

5. δἷ8θο ὑῃθ νϑυϊδύϊοῃ ἴῃ ὑμθ ϑηῃηᾶϊηρ οἱ οογύδίη ὨΌΤΩΘΥΔΙ85, 
866 ἀδεθηλ πούθηη βδορίθηι, ΤΩΘῪ Ὦδνθ Ὀθθη α]δ]θοὐϊο.---- ΟΥ̓ ΒΟΥ 

ῬΒΙΓΒ οὗ ΙΌΤΙΏΒ 816 τῇογο ΟΠ ΠοαΪῦ ἴο υπαογβίϑηα, 566 
ὉΠΟΘΙ 7μυθηΐδ, γᾶριμηι γδίθ, χιαΐέμοῦ φιίηφιθ 86.;, αἰσῦβ ογῶθδ 

ἐμγει8.--- ΑΡΡΘΥΘΗΌΥ οὔθ αἸα]θοὺ ργϑίδθστθα (85 ΟἹα 5] δνοηΐο 
068) ΟΡΘῺ 50}18}0168, 1.6. ὕβοβθ ϑηαϊηρ ἰῇ ἃ ὙΟΥ͂Θ] : ὮΘΉΟΘ 
0Π:6 οσσαβίομϑὶ ᾿ηβύϑποθβ οἵ Μούδθ ῃθ818 ἰῃ 0Π6 ο886 οὗ Πα υ188, 

ΟΠ -Π0 866 τὐηδίϊτοιι μηιῦγα ὠπρωΐθ, ἸΓΟΤῚ οἴγοιιδ, τἰτότιι 8006, 
ΘΙΟΓΟ ογδᾶο ἰογγοῦ, 85 ἃ ἴῃ ΟἿΘ αἰ᾽Ἰαϊθοῦ ὑμ6 σνονγοὶ ἴῃ ΒΘ 



ΧΧΧ ΖΥΖΚΟ ΟΖΖΟΛ 

Οδ8608 ψγ85 Ιδηρῃοθηθα, 866 ὕδέιιβ ρίδηιιδι. 8.0 86 ὕνψο σψαῦβ 
οὗ γϑργθβθηϊίηρ ἢ δηα Ἐ ἴῃ Τιϑύϊη ροϊηῦ ἰο αἰ θγοηὺ αἱ] θοὺβ 
ἴῃ ὕμ86 ΟὝΒΡΥΘΟΠΘ: οὔθ δᾶ τᾶ, ΒΑ, 086 οὔμογῦ Δ], ἔζσ, δηα 

ὍΏ6ποθ (11 ἃ οΘοῃβοηϑηῦ [ο]] ονγθα) Ατι, ΑἙ. 

Ιῃ ὑμ6 ὕγβργυβομθ, 88 ἴθ 86 αἀδυρύθυ-ἰϑηρσιαρθβ, ὑ86 

ΤΩ8]ΟΥΥ οὐ σψοσὰβ το αἰβυ ]]αῦῖο; δ8ηα ΤΡ ΤῊΔΥ 0811 86 
Βγϑῦ ραυῦ οἵ ὑμ6 ψοσᾷ ὑμθ “στοοῦ᾿ δηᾶ (86 σϑϑὺ [86 ὑβϑυτηΐηϑ.- 
ὕ]οπ, σι οαῦ ΒΌρΡοβίηρ ὑμαὺ δἰ υ σοοῦ οὐ ὑθυγηϊηϑύϊοη σνα5 
ΘΥ͂ΘΣ υϑθα ᾿ηἀορθηάθηῦν. ΤῺ τοοῦ, δηᾶ ὑθ βοσὴβ θχύθηὺ ὑῆ 6 
ὑθυυαϊ ϑύϊομ, ΟΥΘ Βα ]θοῦ 88 ὅο 6} σνοοϑ]ίβηα ἰο ἀθβηϊῦθ 

ομϑηρθβ οἵ ἔοσυτη (“ γονγϑὶ-συϑϑύϊοη ̓  οὐ “Δ Ϊθαῦ ᾽, ΡγΟΌΘΌΙΥ 
ΟΥΡΊΠΒΙΥ ἀοροπαϊηρ Οἢ ρσεϑιητηδύϊοα οομδύσιοίοη : 1.6. 086 
ΟΥα δοαυϊγθα ἃ ΒύΓΟΠΡΘΥ τ θϑη]ηρ ΟΥ̓ ΘΟΡΥ ΩΡ ὕῃ6 γοοϑ 51 

οὗ βουὴθ ἴοσοιθῖθ ψοσά, δ ΟΥΟΙΠΘΥῪ Τηθϑῃ]ηρ' ὈΥ͂ ΘοΟρΡγίηρ [86 
νοσϑ] Ίβὴ οὗ τηοϑὺ οὐδ ΜΟΥΑΒ, ἃ ΘΘΚΘΥ τηθϑηϊηρ ὈΥ͂ 
οοΡυἱρ ὕμ6 γοοϑ] δι οἱ 1685 ϑιηρμδῦϊο σσοσᾶβ, ϑθοῃ Αρ]ϑυῦ 
ΙΏΔΥ Ὀ6 οὗ ὕξγϑθ ΚΙπαβΒ: ΔΠΥ γον] ΤΏΔΥῪ Ὧδ6 ΘΙΏΘΥ Ἰοηρ ΟΥἩ 
βῃογχύ, οουύϑϊη γόννθ]85 (ΘΒ ΘΟΙΔΠῪ 6 δα 0) ΤΩΔῪΥ 1π ΘΓ ΔΏρΘ, 

6 (απᾶ ἰῃ Βοῖμθ ἴθ οδ868 Ο.) 28. αΙβαρρθδῦ ϑηύϊγοὶγ. Ταῦ ἢ 
ΘΣΧΒΘΙΏΡΙ6Β οἱ ΑΡ]δαῦ ἃγὸ ὑ86 ο]] ΟΡ: 

(1) νοῦγϑὶ Ἰοηρ ΟΥ Βμοσῦ: 
Ι ζφιιογ-ζ χιὸ οἰγΐω υἱδξα-υἱδγό. 
τυ πὩδδ-ργδηιίδα ρῶϑιι8-ριιϑι{ζιι8 ραϊοδ-ρείον γἠαδ 8οἐιυγυ-ϑοιυδίοα, ϑαια 

8668 ϑιρριι8. 
Ἑ ἰξω-ἴοσὸ γξωα-γοσῦ 8δ|ζ8-8ϑοοῦ ἐδοιζα-ἕοσδ, δια 866 β8δρίδ. 
Ο σίδηνιιβ πιδὶ68-ηιοϊοϑέιι8 (9) τυὅ8- ποϑέο}" »γδ-»γὸ- 80γ α-βϑογοδὴβ υδω-υοοῦ, 

δια 566 οὁδηιὶβ οσὔρξβ οἵα ρογϑὅπα. 
Α ἄοογ-αἴαοον Πασίίδ- Παρτγιη ἱπαᾷρδ-αρδ ἰᾷδον-Ἰαδὸ πνᾶοογδ- ναοῦ νιᾶπε- 

φιαηι8 βϑᾶρίδ-ϑαρᾶς 8.6-ἀοδίίγιδ υααδ-υναάνηι, αν 586 πιαηιηια. 
ϑοηϑηΐβ: Ναὶ σπᾶγιιϑοϊησοη8, τ, Πυιιδ- νι ἰαξιι8- 2 Ἰαγσιιβδο-ιϊροῦ, 

Ἑ σγᾶζιιϑ8- Πογΐον' ργᾶσνιι8-»οΥ- ηναγοθδ-} ΟΥ̓ΤΟΥ ραγ8- ρογέϊδ. 
(2) αἰ ογθιῦ γ 618 : 

Ἐ-Ο : πιραϊίέογ-πιοάτι8 πδοό-ποοοῦ πϑοίδ-ποσα (9) ρον δ- οηνι8 ῬγθΟΟΥ-»γο- 
οἰι8 γερδ-γοσό 8ε6δ-ϑοϊζιιγι 8οψιογ-ϑοοίιι8 ἱορδ-οσα. 8.0 σοηιδο-σιηηΐα 
}αοίδ-7οοιι8 γυἱξοδ- ποία, δια 8566 Τουοῦ- αυοῦ ηιοηυϊηπ-ιοηθ. 

1 30 βοχωθύϊχηθβ ἃ, 866 αηιδὶ- απὐὲο αγάλυι8 Πογγοιύν ζαξιι8, ϑὄγοω δἤαιι8. 



ΖΥΖΚΟΡΟςΤΖΤΖΟΣΝ ΧΧΧΙὶ 

Ἐ-Ὸ ΟἿἹ]Υ ἴῃ [9 ὑθυτη] δ] 008 -{δν -ἔδγ' (ὈΟύἢ Ἰαῦοσ βῃοσίθηϑα). 
Ἐ-4 ὑμπιδδοϊϊιι8- δασιίζιυηι, ϑυιᾷ 8566 ζαηιθιιοῦ γῸΟΥ : ἴῃ 8αΐι8 ὈΘΒ1 40 8δηυ6Ή, 
0 ἃ ΤΩΔΥῪ ὈΘ Ὀγούοῃϊο ἴου 6. 

δ-Α ΟἿΪῪ ἴῃ αἀδημην-ἄαγὸ πιδϑοδ-ασηϊέι8 : ἴῃ σαξιι8 ὈΘΒ᾽ 6 οὖ8 [Π0 ἃ ΤΥ 
ὈΘ Ῥγϑοίοῃηϊο ἔοσ ο. 

(8) νοννγϑὶ οχηϊψἰβᾶ : 
Ἑ : (α) ἰῃ ἃ ἀϊρεύμοηρ: Εἰ ἀϊοδ-αἰοᾶς 714δ-Π 88, τσ ἀδοδ- ἄχ; ἐγωαδ- 

ἐγιι8, Εὖ 7 ρί8-7μσιώη, 11δογ-1δοί. 
(β) ᾿Ἰμτθῖα. Ὀϑέοσθ δι θχρ]οβίνθ ἴῃ (1.8 ϑιθηι. 
(γ) Ὀθύνγθθῃ ὕνγο Θσρ]οϑῖνθβ, Ομ αἰβδρρθδυίηρ ἴῃ Τιϑύΐη, 866 }ο8- 

»68 8:4ὃ φιιαγέιι8. 

(δ) Ὀούνγθθῃ ϑσρ]οβῖνο δηᾶ 1ἰαυἱᾶ, 9 Ἰαύου Ὀθοοχαΐηρ 8 βοηϑηῦ, 
Ν 866 ἐογιΐβ, Τ, ριυζηνδηιζιύγι, Β. ὀ  ΟΥ̓ΤῚ8 7078 ἡνογαθδ 8078 δίογοα 

μοῦ, 
(ε) Ὀθούνθθα ᾿αυϊᾶ δᾶ ὀχριοβῖνθ, [ῃ 9 ἔουσαοσ Ὀϑοογηΐηρ ἃ βοηϑηΐ, 

μ ἵηπὲέ (9), κ ὑδυϊα (2), Βὶ ζογεϊβ φιγοο8 ρῦϑοῦ (ΞΞ- “ῬοΙΟΒΟΟ) 
ἐμν»ῖ8, δια τὶ Ἰοηρ βοηϑηῦ ἡαροιι8, , 

Ο: (α) ἴῃ ἃ αἹ ρει ύδοηρ, 8600 ζιυυοῦ-  ιμῖ : 
(β) Ὀούνγθθῃ ὕνγο ΘΧΡΙΟΒίνθβ, -»έε: 
(γ) Ὀούνθθῃ θσριοβῖνο δηᾶ Ἰαυϊᾶ, 89 Ἰαύῦθσ Ὀθοοχηΐηρ ἃ (ἸΟη δ) 

βοηδηῦ, ἰἄπα: 

(δ) Ὀούνγθθῃ ᾿ἰαυἱϊᾶ ἀηα ΘΧρ]οβίῖνο, 0} ἔοΥΤΉ Θ᾽ ὈΘοοχηΐηρ ἃ Βοηϑηῦ, 
»ιυυζοοῦ. 

8ο ἴπ ὑδϑυυϊ πδύϊοΒ : 

(4) νονγϑὶ Ἰοὴρ οΥὁ βῃοχῦ : Νοση. αδὲξβ αγὶξβ ραγίξβ, ἀθῃ. αδίδέϊθ ὅζτο. 
(2) αἰδογϑαῦ νόῦνθ] : Ε-Ὁ ζδέογα-έιι8 ἐθηιρογό-ἰδηυριιδ, ϑυνἃ 866 αγηιιϑ. 
(8) νοῦγϑὶ οχηϊ ὑθαᾶ : ΒΕ Ὀϑύνγθθῃ οοηβοηϑηΐβ, (68 απδα ἄγ᾽, δα 566 αγηιγυῖ8 

απῖςβ, οοΥψῖνι8 86], ἀϑοία ηιδηϑῖ8. 80 Ἐ οὗ [86 (οΥῖρίη 81) Νοχῃ. 
αΥοΡρΒ ἴῃ ὑδθ οὐ]αυθ οϑδθβ, ἄσθ' ραΐθῦ' δ. ΟἹ ὑμὶ8 ΔΏΘΙΟΡῪ 
ασῊΥ ὅσ, ; ϑιχᾷ 80 ὃ οὗ βύθιῃ πορὅϑ. ιϑρέϊ8 80707-ϑοδγζηιιδ, ΟΥ οὗ 
ΝΟΙΩ, σαγ-οαγηΐϑ οἷ. λοηιδ- οηυΐπῖβ, ϑαχὰ 8566 οοἶζίβ οογηῖα. 

Α Ῥβομοιώθηῃοῃ δκῖη ὑο Αὐϊδαῦ 18 6 1πϑουθοη οἱ ὃ δ8δ8ὶ] 

ὈΘίοσθ Θσρ]οϑῖνθ ΟΥ β: ]δηὐ αὖ ὑμ6 ϑηᾶ οὗ ὑπ σοοῦ : ραηιρίπιιδ 
πἴηιδιδ, ργομοημαο (3), βαποῖο, ἤγιηρίία Ἴωπσο ἰαηριθῦ ηϊπσιϊέ 

»πησο, βηιδγῖαα ρῖ780. 

ΘΙ ἃ Π6Ὺ 1ᾶθϑ8 Β7Ο86, ΟΥ 8 τηοαϊ]οούϊοη οἱ δὴ οἱᾶ ἰᾶθ8, 
10 γαθ ΡΡΑΥΘΗΟΥ ΘΧΡΥΘΘθθα ἴῃ ὑμθ Ὀσβρυδομθ ποὺ ὈΥ 8 



ΧΧΧΙΪ ΤΝΖΑΚΟΡ ΟΖ72ΟΔΝ 

ὙΏΉΏΟΙΥ πο ψοτσᾶ, σῖοη τοῦ α ἤν Ὀθθη ὑπ] η61]101016, 
Ὀυῦ ὈΥ ροἰνίποῦ Βουηθ οχιβύθηῦ ψρσγαὰ ἃ ἔγθθῃ ὑθυυηϊϑύϊου. 
ϑοιῃθυτηθθδ ὕμ6 ἰη1018] οοηβοηϑηῦ οἱ ὑῃθ ὩΘῪ ὑθυχηϊ πύου 
πθοοββιίαθα 8 οἤϑηρθ ἴῃ ὑῃθ μδ] δοπβοηϑηῦ οὗ ὑμ6 “τοοῦ ᾿ 

ΟΥ ἢγϑὺ Βυ}18016 : ἤθπ66 78 ΤΏΔΥ Θχρίαίπ οοοθβίοηϑὶ Ηπούαβ,- 
ὑἱοηΒ ἴῃ ὑῆθ τοοὐ-ϑηαϊηρ, Ὀθύνγθθη Ὁ δηᾶ ὈΏ ομδό, ἶς δῃα Ὁ’ 
γᾶς ρασίπω, Ἰκὺ δῃα ον ηνῶργίϊἧ δςιι8. 

Α βυϊηοϊθηῦ δοοοπηὺ οὗ 6 νϑυϊοῦβ ὑδυσηϊ δύο οἱ σψοσαβ 
ἴῃ ὑῃθ ΟὝΒΡΥΘΟΠΘ 18 ρίνθη ἴῃ ΒΥΌΡΥΏΘΏΠ 5 “ ΟΥ̓ΠΑΥ858,᾿ νο]. 
ἴ. ΤΏ [ο]]ονίηρ 1180 οἱ Νουη-ϑηδίηρβ οομύδίηβ ΟὨΪΥ ὑμοβθ 

. Τουῃᾶ ἴῃ νψογᾶβ τυ τ ΒΙ ἢ ἴῃ ὑμ18 ΜΟΥ 16 81:6 ΘΟΠΟΘΙΗΘΩ͂, 

ἢ ΟἿΘ ΟΥ̓ ὕγγο ΘΧΒΙΏΡΙΘΒ οὗ βϑι ἢ ϑηαϊηρ: ᾿ 

(4) )ονθὶ-βύθσηβ ϑῃμαϊηρ ἴἢ 
(1) ο (1. 8): πιὸ γὥηνμβ ζάρια, Ὸ ριύρηνιι8 ἰώπα, 10 οσιυΐιι8 ρῆϊα, 

το σπᾶγιιϑ ἤῦγα : 10 1.6. ἰο ἰαηυΐιι8 αϑοία ΟΥ 60 (6 “Ῥ]ΘὈΘίδῃ ᾽ ἔΟΥΥΩ) 

σμγιθιι8 ἴζπόα, γὸ ἤᾶἄσνιιϑ: ὉΠΟ αοογδιι8 ρμγοδι8 ϑιιρογδιι8 πιογδιι8, ἸΟ 
ἰοοίιι8 ογ ἰδία, ὧἄο ογαιιβ, ἵκο 7μυδησιι8 υαζοα ἶκνο ὕγἄδϑοιι8 Κἄγοα. 
ΧΙ ὕνο οοῃβοηϑηῦβ, ΟΥ σοῃβοηϑηῦ  Βοηϑηῦ: 2170 ατοζιμηυγῖι5 

ΤΟ 7ξηιύνα, Ὡΐο νοπέιι8 πο πιογοπάα : Ὀάο - "]ο οἷο ατρζιι8 ΟΥ̓ 
ῬΪο αϊδεύριζιι8.: ἔπιο ορίέίηνιιβ, [80 ργϊϑέϊηιιβ, Εἶο ΞΞ- οἷο δαφοζινην ΟΥ̓ 
οἷο διγοιμζι5 ρογζοιζιηι, ἘΓΟ φιοηιδίγινυ αἀοαίγα, ἀὮΪο -Ξ- "θΪ]ο Ὁ]1οΟ 
υδϑίιδιιϊιηιν ζεδιζα ΟΥἩ ΌΥ 155] τα] ὕϊοη το ογζδγιηυ σγδῦγα : βἷςγο 
ΟΥ 5ΐκο υξϑοιι8 ὅϑοα ρμῦϑοα.---ΟΟΥΩΡΟᾺΠΑ ΘηαΙΠρΆ : 

(α) ἄουθ!]6: 
ἢ  νὸ ηυξζιιι8 οΟΥγυμιι8, -Ἑ ΠΟ ορρογέαηιι8 ϑιρτηαιϑ, Ὁ ΓΙῸ πιαίἄγιξ, 

το Ὺλύγϑαξιιβ οοΥΥ μ8, Ὁ κνο 7 ϑέἴοα αγγῆσιι8, Ὁ 5ἷἴκο οογϑοιιϑ 
ζαδγῶϑοα : ὃ -᾿ ΤΟ βουξγι8, -Ὁ ἴο 7ασξέιι8 ηιογδίμην: Ὁ, - τὸ αηιᾶγιιδ, 
Ἑ ἴο αγφιᾶξιϑ -ἘἙἀο οἱοᾶάα, -ἰ- ἵκνο ορᾶσιιϑ. 

ΠΟ - ἢἼο 1.6. ἰο 8εγζηζιην Ἰαοΐτϊα ΟΥ 60 ἑάδηδι8: ἴο - 10 οαρίζζιι5 
αοαἰΐα : τὸ  ἴο πιᾶἄοογία, τὶ Ὁ ΠΟ 8660 Ὺλέδογηιιβ. ἰαϑογηα - ἶκνο 
ζαδγίοιιϑ πουογοα: ὮΟ -Ὁ ἰἴο ατδίιϑ: [ο - 60 γ[ιέθιι8. 

ΤΊΠΟ Ὁ ἴο οαἰιηιπΐα, πιδῃ - ἴο οαογίπιδηία : πῇ -- ἷο πῶηξίιιδ: 
τῷ  ἴο αγηιοηζιην. 

δ  ἴΓῸ δἰ ηυὐβίογ : 65 -Ῥ ΤῸ οογθδγιύγι, ἰδηιοῦγα6 : 5. Ὃ 10 αδϑοιιζιιϑ -ἰ- 
ΠΟ ἰῶπα - ἴο 75. 

(β) ὮΓΘΌΙΘ: 

Ὦ Ὁ Ὧο -Ὁ ἴο υαοοζηύμην, -- τὸ - ἷο ρξηῶγία, - ἶςνο -Ὁ 1ο υδηειιζα, 

τ σνο Ὁ ἰο ,ϑίϊσίιηι: ὃ -- ἴο  ἰο οοπέιηιξία βαξίία : ἃ - ἴο Ὁ 
ἷο δροπαᾷζζιηυ, -- τὸ Ἢ ἰο γδγᾶγια, “Ὁ ἵκνο -Ῥ 60 ηιιιϑίαοοιηι. 



ΖΔ] ΏΊ] ΚΟ ΣΟΤΖΟΝ ΧΧΧΙΣ 

ἴο Ὁ ἶο τ ἷο μαϑέϊίζἪαμθ: ἰΆ, - τὸ - ἰο 5ἰἰίαγίι8 ηιογίαγίιηι : 
{ὰ -Ἦ ἃ - ἴο ρέῥιυϊέα : ἷκνο Ὁ ἴο - ἰο αοριϊοϊ μην: 5. -ἰ ἴο  ἰο 
ατοίζζιν, -- ἴο  ἴο ραχίϊίιιι8 νουϊἰζιην. 

πἰᾶ - ΤῸ -Ἦ ἰο “γομίαγίιιβ. 
Τὰ Ἰποαϊαϑέζηιϑ γγδυΐζησία ΘΥΘᾺ ΤΏΟΥΘ ὑθυυη] δῦ 8 8.6 ΟΟΙΉ- 

Ῥἱποᾶ, 

(2) ἡ οὐγυΐϑ: τὶ ἄῤον, εἰ ἐιι888 υοϑέϊβ γξία διῃ ἃ 566 ἀδ8 γ102;, 8] 800 α, 867, 

ἐσὶ ριΐάογ. Ὅουθ]ο: ἢ - 11 διιδὲίο ηιορῖΐο, ἃ, -- τὶ Ἰαφιιθαῦν ρμαϊθαῦ, 
πὶ Ὁ τῇ υοηΐοῦ: ὑγθῦ]θ 1 Ὁ [8 - [ἱ ϑβὐηυιαθ, 65 -Ὁ .ἰΆ. -Ὁ {ἱ ἐδηι- 
»εϑίᾶϑ. 

Μοϑὺ -1- ϑύθσῃβ ἴῃ Τυδὺϊ ἢ ΔῚ6 ΤΟΥΤΩΘα ἔτοτ -Ο- Βύθυηβ, ἰξυΐβ ρίϑοΐϑ, 
ΔΏΔ 866 8ϊγυϊ{8: ἴῃ Π|0ὸ ϑ8ιδἰζηυνΐβ υογηνΐβ, ὯΟ αοοϊϊγυῖϑ αγηογυῖβ οοἰἶϊὲβ 
ηυῶγιβ οηυγυβοϑοσηΐϑ, 10 ἰαζῖ8, τὸ ἐπιδον, το γ)ογί8 γυϊε 8 ἐγ: ϑέϊ8, ΔὮΤΟ 
οὐἶοδογ. 80 σι ἀοῦθ]6 ομαϊὴρ: 8 Ὁ ἴο οαπᾶϊι8 γεγαϊ8 γυᾷζίβ, 
8 το »ιᾶ)αϊι8, Ὧᾷ, 1 10 ,δεβοξηνγἼ8, ἴο -ἰ ἴο γι εἰ18. 8.60 4180 
οοποδιῖβ λἱϊαγίβ, γμαϊιηδὲθ ἐζξ8.----Α180 ἔΤΟΙΩ «-11- βύθιηβ, δγευΐϑ 
ακῖςῖ8 σγαυΐβ ἰοὺϊβ8 γίπρινβ8 ἐοηιυΐβ.; δα ἔγουὴ ΟΟΏΒΟΠΘΗ -Βύ ΙΒ, 
δαγυΐβ }ιυυοηυῖβ ηυξηι8ῖ8. 

(8) τανε φγαάτι8 ηιοέιι8 Ἰλθγ 468 ϑοοιβ, οὐγηυ : τὰ αὐεϑέιι8 αγέιι8 (ϑια δύ.) 
,)}ἀδβέιῳ σγόβδβιι8 ρα881:18 μογίιι8 γἱέιι8 ϑαἰέιι8. 

(4) ὃ αἴξον 1, οαγὶδ8 ζαςσὶξβ ρογηυϊέξ8 γαδὺὶξδϑ βαηι 8. 

(5) ϑοηδηῦ: Ὥνιοι ἔμσιίον ϑαηφιίθη, τ αὐισιν 7εηιαι}" ΚΤ 76 ῺΥ 
ἨΙΘΉΝΟΥ ἩνγΉυ : ΤΏ σα’ Ὠϊολν ΟΥ̓ Ζ))6η, ΘΟΥ 0 πδηιθθ, ὨΟΌ]Θ: 
ἴο Ὁ φιέι7, 8 - τ [ὥηιδη, δηλϊολι. 

(Β) Οομϑομδῃὔῦ-βύθιῃβ ϑηαϊηρ 1ἢ 

(1) π: δῃ τρηδὸ δια δα (8) λοηιδ ηιαγοῦ ογάδ υἱγσδ: τι μιζηινῦ 
8εγηι ἐδηνδ διὰ ταῦτ (2) Πάριον. ἸΟᾺ]6: ἵ Ὁ δ οοπαϊοὶδ γερὶδ 
γεοϊιριίδ 8εῖρὶδ: Ὁ - ὍᾺ 7ιϊδ, Τὸ -- ΟῺ ογαγδ ηιῶογδ. ΤΥΘΌ]Θ: 
Ἷ; ἃ 1 δη (9) λίγῶσδ 7ογηυϊάδ, -- πὰ -- δη (9) λαγῶηπαδ ᾿ἰγωηπάδ, 
Ἐ ὃν Ἔ δ (ἢ) ρογγῖσδ: ἃ Ὁ ἦν -ἰ ὅπ (2) ἱηιᾶρο: ἰξ, -ἰ σν τ δη 
(8) 8δαγίᾶσδ. Ιῃ γῶϊζο Ὡξῖσο ΘΥΘῊ ΤΆΟΥΘ ὑϑυγηϊη δύο Β Δ.Θ ΘοΙη- 
Ὀἰηοᾶ. 

(2) 1 »ιιρὶϊ υἱριϊ. 
(8) τ: ὃσ 8070}, ἰδ ({γ) 7,67 ηιᾶον' ραΐογ,, (ΟΣ γιδτηποηοίξογ. Ὠο]6: 

1 ἜΣ γΏηι07. 

(4) Ὀδ οαοἰοῦϑ8. 



χχχίν ς ΧΝΤΚΟΡΟΟΤΙΟΝ 

(δ) ἐ οαριυι, οὐη68 αἴυο8 ἴϊη)68 80068 8ί1,68, δια 866 ἐησθΉ8 ἰοσιρέδβ: Οἷ 
μορῦϑβ: πὶ εἰϊοηι8 ἀδη.8 Κγοψιιοη8 γ6ρ6118 για θη8, 7δη18 ϑ80η8.0 ΟΌ]Θ: 
τὰ Ὁ ἰξ )ὄηιυ8 ἐγᾶηιδδ, ἡ -Ὁ 1ξ αδὶξθ αὐ ξβ μαγίξϑ8. 

(6) ἃ 1αγρίβ μοειι8, ϑιλα αἴθ Ἰομρ σον] ρμαϊῶβ ᾿ιδ)γ,ὅ8 ἩοΥγοξ8 οιιϑέ8. 

(7) ἷκν σιἴοα 8οηθα, πἰΐ 8ἰ1 ναγί. ἸΟΘΌ]6: 1 Ὁ ἴκν οογυῖὰ ρογγῖ.; 
γααϊ» υἱδῖα, ὃ -Ὁ κν νοόγυδα, ἃ, -- ἵκν τγοοᾶσ ϑ8ασᾶκ : το -ἰ ἶκν 
»ἄηιολ, ὯΟ - ἵκν γ)ογηυΐς ροῖϊος, ἴο -Ὁ ἴκν αἴϊο0: δάο (-Ξ- "Ὁο, ΡΟ) 
Ἢ κν ατρίος 8ἰπιρίοσ. ΤΎΘΌ]Θ: ηοὸ Ἐἶ ἰ ἵκν οὐγηῖο, - ἃ - ν 
7ογνᾶσ: ἴο -- ὃ  ἵκν υδίδα;, Το -- Ὁ  ἴκν αἔγδα. 

(8) 5 ,ᾶὐν: 15. αρι80)", 05 αὐοῦ λονγυδϑ δια 566 ἐο 8, ΟΒ (65) φολιιι8 Ογριι5 
γόϑιν νοΐιι8. ὩΟΔΌΙ]Θ: Π - Ο5 (65) ρίρπιιβ τηνΕἴζιι8 πυοἴηπιιβ: Ἷἵ - ἘΞ Θ5 
ηυιἶί6η): ἢ - ΟΒ μεοίμ8. ΤΎΘΌ]6: ἃ - νὸ - 65 οασᾶνογ ραρᾶνογ. 

γοΥ-ϑὔθυηβ 8.6 Ἰηοϑῦυ Βιγλ]ᾶγ ὅο Νομη-βύθῃ:8 : ΟὨΪΥ 088 
ὑδυτηϊηϑύϊοι αο, εἰαμασ ἑοῦ, ἄοθθ ποῦ Ρρϑϑσ ἴῃ Νουῦῃβ. 
ΚΠΠΡΙ6 ουθΒ μᾶνθ βύθιωηθ ἴῃ Ὁ δϑγπὸ ἴϊπὸ δρθῦπὸ ἑθηιπὸ ζαϊῖο 
ἐοϊο υοἱϊο, Ὁ ἤδείο πϑοίο μἱοοέο βίογέο πλέον", ΘἾκ ογδβοῦ πιοϑοῦ ρᾶδοῦ 

φόϑοῦ (δα ἀοΌ]ο, ἱ Ὁ 51 αρίϑοον" παάποΐβοον" ραρσίβοον τεΐδβοογ, 

8560 σοπᾳιίπίδοῦ), τὶ αοσιῦ αὐσιῦ πιΐπμιῦ δέογπῦ. Δ ΥΌΒ ἴῃ ἅ0, 
αδάο ἄσ., αγ6 (οχοθρῦ ογδ0) ἰουτηθα ἴσοτη Αα]θούννββ : οὔθ 

αἀουϊνοα  οΥΌ5 ἤδγθ βύθ 8 ἴῃ 

Ι σγιιπαίδ: ἀοῦ]6, πιο - 1 ἀογηιίδ, τὸ -ἰ 1 παϊγίδ, ἀο -ἰ 1 αἰατδ εοπαιδ : 
ἴΣΘΌ]6 ἢ - ἴο Ἐἰ ,ρωμείδ. 

δ γιοῦ : ἀΟΌ]Θ6, π|Ὸ ὃ ὥηιοδ, ἨὨΟ -- ὃ μοϊϊοῦ, ἀο - ὃ σακπαεὺ 8ριοηαοῦ, 
ἶκνο Ὁ ὃ ηια7 066. 

ἃ αηιᾶ: πιᾷ οἰαηνδ, Ὧ8 ἀξεϑίϊηυνδ ἰαποῖπδ ἠνχῶσίηον, 18. γε] δ υᾶριιῖδ υἱοῖϊό 
ϑέϊμιιζογ, τὰ, δίαίογό ἤασγὸ ἰστιδγδ ἰαηιδογό ηνἄσογο ηυῖογοὸ γμοπείγὸ ἐοϊεγ8 
υἱδγὸ : ὯΔ, οογαίδ ηιαοίδ δ μι ἱοηρέδ ἈΟΥΐΟΥ ζιιοίον πιοαϊίον, ἀξ, 
γιαηδ: Ἰκνᾶ, 7υϊοῦ ρμοροῦ: 858, νοχῦδ. ΝᾺ ὕνο σοπβοηδιΐβ ἐγᾷ, ἐμέ) 
ἰαίγὸ [ϑέγ : να οομβοπϑηῦ -- βουϑηὺ ἔπη απέιιηιό ἀοϑέζηιδ. ἸΟΛ]6: 
ἃ - πᾷ ορζλιογ": ὑγ6}00]6 αἶκο Ὁ ἴο - 1ζ8 μδο(εϊ) ει. 



ΕΤΥΜΑΤΑΤΙΝΑ 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (οοοῖς 



ΧΧΧ γι 

ΟΥΒΑΕ ΒΕΟΌΝΘΌΑ,ΛΕ. 

δἰπιι5 τη δῦ ροὸ ψ] δά (οἵ. προσῆκον " Αὐηρ,᾽ ἔτοτη πρός “ ὕο ᾽). 
8 -Ο1116 ἔτ. ανιδί- -- οοἱδ, οἴ. ἀμφί-πολος. 
δύντηδ ᾿ δϑοογοίϊου,᾽ 44]. ἔαγ-υι8 ἴγοτη αν, αὐ. 

84.551:1:186 ἴτοτὴ "αά-ἰἶα, αὐἀ-, " τἰδὶπισ ἀρ΄᾽. 
δῖ, Οαοὐ. αἰλ- ὕμ8ῃ “Ὀαΐ ᾿. 

ςοποὶρ δ : " οἴου οοηδβοίΐδυη ̓  ἰῃ Ρ]δαῦ. ΤΥαο. 618 18 ἃ τη ϑτθ δοῃ]θο- 
ὕμγθ, δηα ὑῃθ τοδαϊηρ ἴῃ 621 18 " αὐθ1ὶ ΘρῸ 781} 181} 7δχὰ σοποὶρα ο΄. 

ογορίἄβα ΕΒῈΡ- ΟΝΌΥ. ἀγίπίηοϑΥ βῃοθβ, οἵ. ΚΒΕΡ- κρηπίς.--- 6. Τηθϑηΐηρ 
τησϑῦ ὈΘ6 “ βοιηϑύμίηρ ἰο βὐδιηᾶ οἱ,’ οἵ, ογερ-ζαδ. 

οἴ : ποίη οδ ΠΘΙΑΪΥ Ὀ6 οοηππθοίθᾶ, 
ἀοςθοῦ -- ’οδθδβο ἴο τϑοϑῖνθ, οἵ. δέκομαι ΥΘΟΘΙ͂νΘ. 
8- οαϑβίου οἵ. ἤ [ηΐθ1]., οα-ὅ-}0] οὗ. ἔ. ὅ.ο δοσογᾶ -- "δ-οογῶ, "Ο Οδγθβ᾽. 

6- 61) αἰΒυ}] 016 ἰῃ ῬΙϑαῦ. ΜῈ]. 1882 τηυβὺ Ὀ6 ἃ Θοτηροιπᾷ Π|Κ6 6-ἀθω. 
ἴϑσ. 
ἔοστωῖοδ -- " ἀγοί θοῦ, ἔν. ζογηνα. 
υνοηΐβ, δαα ΟΒἸ]δν. 7. 

ταυϑοδ, Οϑ]αν. ηυμῖα Βγ. 
ὭονΙ5, ἀρ8. πϑῦνο. 

ῬΙΌΘΘΟΓΘΒ ἔν. “ργο- οι Αα]. οὗ »γο-, οἵ. Β'ϑϑῦ. μγοοιύην (ἀθιι. 
Τοοσ, δαὰ ΕΣ). Βυηαγεά. 
βαγβϑοιηι : οἵ, ΜΊΙΣ. 8688γοοῖ, ΤΟΝ 3 
υηριΐα, Αρ8. πᾶσοϊ ψὶῦ ᾿μβογίθα ὁ. 



- 



ΕΤΓΥΜΟΙΟΘΊΙΟΑΙ, ΤΠΒΧΤΟΟΝ 

ἃ δη6-οοηβοηϑηΐθ ἔοσγη οὗ 84. ΝΕ 
ΔῸ ἴγοχω : ἴοὸσ ἴα» (ἴσοΐὴ ἔαρο, 8566 αρόγίδ) : οΥ̓. θα ἴῃ οοπρουηᾶβ 

Ὀαοΐοσθ ἃ Μοάᾶϊα, 6.5. αδαϊοῦ, ᾿ΆΘη Ὀθοδσαθ ὑπ Ῥγθνϑ]θηῦὺ ἴοστη. 
ἼΆΡδοι5 Ὀοαχᾶ: "ἄβακος, Ὀγ-ἔογτη οὗ Τἄβαξ. 
δάσο Ηἰᾶθ: ἔν. "αδάτι8 Αα)]. ἔγοσῃ αὖ, 866 -ἀδ. ; 
δοάδηιθη αράππιδη ῬϑΌμ ἢ : “ οοηὐαὶηϊηρ, ἔν. "λαδάμι5 "λαδίαιδ Αα]. οὗ 

μαδεῦ (οἷ. αἰδώηιοη, ἔν. αἴδιιδ). 

ΔΌΪΟσ5 οἱ Βγ-οοᾶ : ἴον "αδίοί-πμι5 "αδίοδηγιιι8 ἴτ. 8αᾳ., ἢ σ᾽ Οἡ 818]. 

οὗ ξἰέσηιιβ δαϊίρηιιδ (ἴῃ Ἡ ΪΟῊ 86 σ' 18 ἔγοσα ο). 
δὈΐϊδο νι εϊΐο ἢν: ΘΒυ ἢ. ἄβις: 

δΌ-οἱοῦ ἀρβίσου : “ομθοῖκ ὑμ6 ρυονύ οὗ, 8566 αὐ-οἰοδβοῦ". 
ΔΌΟΙΙα οἸοδκ: Ὀἰμλΐη. οὗ Τπαδοῖία, ἴσοτη ἀβολῇ Αοο. οὗ 5:1᾽΄᾽ο]] δὴ ἀβολεύς 

(ΕΒ 65γο}}.), 886 απιρῆογα: 
Ἰαδργοϊοῃιιπι βουῃουησνοοῦ: Τἀβρότονον, 831. ηυγαίανιαηνῦ 8ὃὶ τ ΘΥΒ- 

Ῥἰϑηΐ. 

ἴδῦ5 ἀρ5 ἔγοταῃ : αὖ Ἐ 8 (ἃ 6886- ϑῃϊηρ 2), οὗ. 6; οὗδ8-. 
δὐϑιπεπίυτι σποσσηψοοᾶ (ΕἸ. αδεοϊηίϊο) : ἀψίνθιον, ἩΟΒγΟΙ. ἀσπίθιον (1.6. 

ἔσοσῃ Αβροπᾶμβ ἰῃ ῬδιΡΏΥ]1α 3) : Βρ6]0 αὐδϑὶ ποτα αὖ. 
αθ-Ξιιτ- ἄς ουὐ οὗ 106 : ἔγσοση 50Ε-, 8566 8:,|5:77148. 
δΔοινπαάδ ἴῃ ῥγοξαβίου, αριιηδ παρθυηάό (866 Κ αενὴ δρουπᾶ: ἔν. "λαδιιάιι5 

4 ῥοββθββίηρ, αϑγαμᾶϊνο οὗ λαοῦ. (ῬοΟΡΆ]αΥν οοηηθοὐύθα ἢ τπάα.) 
ἸΔοδίδπίπῃ5. ρο] ἀἤΟἢ : ἀκαλανθίς, ἔτ, ᾿ἀκάλη ὑπογὴ (866 ἀοιίδ), ἔχοιμι 108 

Βα ἱὑαῦ. 
Δοςσδῖβο ΒυχΏ ΊΟῈ : -- ᾿αὐ-οδγ-ἰ ΥΟΥΩ "οξγδ τὸ οδαδ, ΜὶΌΏ -856 ΟἹ 88. οὗ 

αΥ̓ Ο6880. ᾿ 

δοορ ϊοσ ὨΔῪΪ: -- "αοιμρέξογ, οἷ, ὠκυπέτης ΒΝ 1{0- γῖηρ (ορ μοῦ οὐ αν κ 
ἴῃ Η68. Ον. 210), 51. ἀρωράϊζυαπ- : ἔν. δοῖΐον -- ροίδ “ ο΄. 

8.-ο11η18 Ἰϑδηΐηρ : οὗ. κλίνω ὑγ κλίνη οοῦοῃ, δηᾶ (τὶν ἢ) Αρβ. λζίμίαῃ 
Ιϑϑῃ Ε). : Κι ἴ-, 806 οἶζυιιϑ, οὗ. Κα- ΖΑ. ςογΐ- ροὸ 5Κ. ςγή- Υοβοσΐ, κιιϑι- Τὐῦ. 
δκἰτεέτ Ἰθϑαλ. 

ΔΟΘΙ ΤΏΒΡ]Θ : ΑΚΕ8-, οὗ, ΘΒ οι, ἄκασ-τος, ΟΗΟ. αὐογ-Ή. 
(ΟΣ 5881} (ΠΕ). φασον υἱποσαγ) : ἔν. δο-Ίογ, νΠ ὁ Ῥγϑούοηϊο᾽᾽ ἃ ; 866 αἴασεγ. 
ΔΟΟΓΌΙ15 ΒΏΔΙΡ : -- "αογί-διι8 ἴγοσῃ ἴαοσγι-, Τὺὐ. αϑείγὼδ Ο]αν. οϑίγῶ : ἔν. 

αοἶξβ8. Τόστη. ΒΗΟ-, οὗ. ατδίι8 ρμγοῦιι8 δι ρογδιι8. 
ΔΟΟσγᾶ, ᾿ὩΟΘΏΒ6- ΟΣ : [ογοΐρῃ ἢ 

Ι 



2 ἘΤΥΜΟΖΟΟΖΟΑ͂Σ ΔΕΧΠΟΟΔΝ 

ΘΟΟΓνΙ5 ΠΘΘΡ: ΞΞ "αοσγί-υιι8 ἔτ. αοογ-διι8, " Ῥοϊηὐοα᾿", 

δοδίιπι, νυ μορασ (ΝΉΟΘ. ε8θ) ἔγογη "αίξοιίηι, Μοίδθ 6818); Ῥαγί. Νοαῦ. ΟΥ̓ 
αοοδ ϑ.ΤῺ ΒΟῸΣ, ἔν. 8α. 

δοίδα οᾶαρθ: ΑΚ- ἀκίς ροϊηύ, Αρ8. ἐγ ϑᾶψε ἘΕἰ., Ἐ;. ὁ ΜΕ, οἵ. 1κ- . 
ατοοΐ, Θᾶρο : ἕν, αοιιδ. 

ὙΔΟΙΏΔΟδΝ5 Βογὐδσ : Ῥβκιγακῆς, Ῥοχυβίδῃη. 

ΘΔΕΟΙΠι15 ὈΘΙΥΥ : 

Ἰδείρδηβοσ δαιΐρδηϑὶβ πἰρβδβὰὶ : Οὗ, Τἀκκιπήσιος ἴον "ἀκβιπήνσιος : αδὰ- 
118}, 9 ΚΗσβύὺ ϑἱϑσαθηῦ ἔσ. αια 3 

ἼΔΟΙ͂Υ5 786] : 
Τασορζίιηι ΤΟ ΚΒηΟΟΩ͂ : ἀκόνϊῖτον : 

δογ-δάϊ6 ὑῃγυ8ῃ (ἔου ὑΠ6 ἴθστα. οὗ. γεοδάμδα πιοπδάκα φιοτνιωδάπϊα, ττέδ- 
ἄπΐα, αἰοδαδ) : 

ἰδοίδ Βῆουθ : ἀκτή Ὠθδαϊ]δηᾶ : 

δοιΟ ΒΏΔΥΡΘΩ (ΕἸ. ἀσι6 ἐρίαηέϊη 6) : οἷ, 8α. 
ΝΝοῦ γ΄. δοΐον. 

8.6115 Π666]6 : ἔν, ργδϑοϑθᾶ,, οὗ, Αὐγή. αϑολῆ. 
δά αἱ ἰο: ΟΙκ. αὐ, αοὗ. ἘΣ. αἱ. 
δά- ὉΡ (ἴῃ ααΐηιδ αὐἀδϑιιγοῦ ἄϑοοδ αἰξοϊ1δ) : τε ᾿οὦ- (ἸΏ Ῥγούοῃϊο αὐ), 851. 

ἀαλὶ, 866 αὐ εὐσᾶ ἐξογιηυ. 

διάοῦ 50 ἴδ. : “ὉΡ ἔγοχηῃ ὑμδΐ,᾽ Ῥγδϑοθᾶ, - ὃ ΑὉ]. οὗ ἐθ; 866 αἵ. 
δάδρ5 ἰαὖ : ααΐρ- (ατδὶ ἔν. αὐἀΐρίβοογ οι 16) ἔοσ Ταϊῖρ- ΙΤογὴ ἄλειφα. 
δά -πιϊηϊοιπι νυνὶ 6- δι κο: "δ α]6,᾽ ἔν. ηιαπί8. 

δά-οἱεῦ οὔἝοι (' Ὀγΐπρ οαὖ ῃ6 ἔγαργυϑδῃοθ᾽), δ -οἱθβϑοῦὶ 5816}1] (ϑοχρίοβ 
4, 879): οἵοδ, οἵ. Οὕ͵ΔΌΓ. υδοίιω 1Θὺ Ὠΐγη Κίπα]6. 

δά-οἱοςοῦ3 στοῦ Ρ: ἔν. αἰδ, οἵ, αδοϊοῦ ἱμοίξθ διιδοῖξα »γδὶξβ, “Βαγνίνα δ᾽ 
ἔον "αδιιϊοῦ ἄο. --- δύ Β᾽ οἱοϑοῦ 18 αι Πρτηϑθηῦ. 

δος βρο]ῦ: οἵ. Οοὗ. αὐξδᾷ ΘοΥΗ6]α : 
δά-δτοα σίουῦυ : ἔαιυγοα, οἴ. ἐπ-αυρέω Ῥαγίδῖκο οἱ. 
δά-]ογ ἴδῃ οἡ : ̓ αα-αὶδ (οἵ, ἀϑϑοηῖον ὈΘΒ1 46 αϑϑοη δ) ῬΘῪ δὐθη ἢ 

ἴο, ἔγοχη αμαϊδ. 

δά-τΠτογὸ Ῥο]]υΐθ : "τηΐχ ἢ βουαθυίμρ 61586,᾽ ἔγ, αἰέογ. 
δοάϊς ἀνθ] ηρ: “ΘΣΘ ὑῃθ ἤτθ 18 Κορύὺ ὑὕρ,᾽ ἔτ. αἴθω Ὀυγη, ΜΙν. ἀοά 

ἤγο, ἀψ8. ἄὰ Ῥγτθ Εἰ. οαϑδέ-ουΒ6 (οἴ. ΟἾΝΟΣ. οἰά- 8 "Βγο- ουβο;, 1.6. 
ἢ} ΟΥ ΡΘ:]ου"). 

ϑαζοσ 59 κ (Ε. ηιαϊίηροτ) : " Βδκίηρ,᾽ Ατα- 5Κ. ζ)- Β01 3 
ἩδΙάὶγΥ ἔον "ασβ0 ον ἔτ. αἰσχρός 111-ἰἀυνογοᾶ. 

ἴδορ β 516] : αἰγίς (οἰ Σ “ οὗ ροοίβκίη,᾽ ἔν. αἵξ ροαῦ, ΟΥ “οὗ οδἸζ,᾽ 806 

αθϑοιιζι8). 

ἐδοῖπος αὐγρα: Ταΐλινος, Η60. αἱ οΟΘ ζαηῖν ὗο Ὁ8.. 

ΘΟΙλ111115 ΘΙΔΌΪΟΙΒ : Εἰδδύ. αδηνίάτι5 Β 61} 1πρ : 
86 αι1:15 1606] : ΞΞ "ασυΐγινιιδ ΘΟ ἱΟῸΒ, ἐγ. αϑυϊηι. 
ἸΒδΣ οἷν (Ε..}: δήρ, ἔν. ἄημι Ὁ]ον, (866 συοπζιιδ). 
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δογιηβ, ὑΣΟῸ ]6 : “ Ὀυχάθῃ ᾽ οὗ. Εἰϑβύ. αδγηυμία ἰοΥκοα βύϊοὶς ὕο ΟΔΥΤῪ 
ὃ Ὀυη6]6: 

8658 ΟΟΡΌΘΥ : ΑΙ18- Βῃογὑῥ᾽ ἔοΥΎᾺ οὗ ΑΠῈ8-, 866 ἀλδηδΊι8. 
δ658. 1115 τη συ -οδ : ἀϊδ]θοῦϊο (806 αϑοία) ἴοῦ "ασχαιζιθ, "ασαιιδ, Αταν- 

αἴγειρος ῬΟΡΙΔΙ (866 ΟὨ 7, χίηνι9) αἴγανέη ΒρΘδΥ, Αρ8. ἄσ οΟδὶζ ΕἸ., Ὁ -8-. 
δοϑίστηο να]ὰθ (Εἰ. απ): ᾿αξδίέινηνιιδ οΘ] Ο ]ὐΐηρ, ἔτ, α68. 
δοϑίι1ι5 Ὠθανὴρ τούΐζοῃ, μθϑῦ : ΟΝΌΥ, οἔϑα ἴο δῇ, ἔοδχῃ 9 

Ἰδδίπδσ 5ΚΥ : αἰθήρ: “Ὀυγηΐηρ,᾽ 8660 ἀϑαἴϑ8. 
δονιπὶ ὑΐτηθ (ΕἸ. αρό): οὗ, (1) ΑΙΥΟΒ οὗ. αὖυϑθ ΕἸ. 6ΥῸΣ (8606 ΚΙαρο οἡ 

ἐπυηιογῦ) αψὲ ΟἸΌΠΟΥ ΟΥ ὩΟ; (2) Αἰνόν αἰών δρᾷ; (3) ΑἸΙΥΕΒΘ- ΟἿ, ἄϊ 
(Ξ: "αἰνθβ- -), ἴωοο. αἰεί (-Ξ "αἰβεσί) αἰαγϑ, Οσὶρ. "οοηὐίηδηοσθ,᾽ 
566 ἀοηιθιι8. 

δί ἔἤοση (υβϑᾶ Ὀϑέοσθ οοῃβοημδηΐβ) : αϊ]ϑοῦϊο ἴου "αὖ ἘΡΗ΄- 8660 αὐἄ-, “ ἋΡ 
ἔγοχη ᾿". 

δ[-[δἰἱπὶ ΘΟ ρΡἢ : “ο ϑδυΐηθϑβ,᾽ αὦ - "γοΐ8, 566 γαϊρό. 
ὍρῸΣ ἢ6]α : ἀγρός, οὗ. αἦγϑ8 Ἐ). αὐγὰ ἀσογη, 81. ἀγγαϑ Ὀ]δὶπ : “ ὈΙδο6 ἴο 

ΙΏΟΥΘ 1η,᾿ ἕν, ασῦ. ! 
ἃρηϊξιβ Κηόνῃ : αὐ - "σηαΐιι9 ὈΥ-ἴογτα οὗ στιδίτιβ, 8566 τιδϑοῦ. 
ἄζηι5 ἸΔΥ. Ὁ : αΥνΝο8, Οϑ]δν. ασπς; Ὀγ-ἔοστα ἀαννόϑ, ἀμνός (ἔον "ἀβνό5) ὃ 

ΜΠν, ἄαῃ δὰ Ὠδγά]γ Ὀ6 οοπμηθοίθα, 
ΔρῸ τον (Εἰ. οχιιαϑὰ ϑηιιωΐ) : Α6- ἄγω 1 ἀγῖνο, ΜΊΙν, αραΐηι, ΟἾΝΟΥ. 

αζα ὅο ἄγῖνο Αρβ. απ ὅο δοὴθ Ἐ)., στὴ. αοόην 1 Ὀγΐηρ, Ζᾶ. ατ- ἄγὶνο 
5Κ. α7-. 

δὴ ἃ (οὗ, οὗ ὅ, ργοῆ, »γ5) Ταῦΐθυ]. : ἃ, ΜΗΟΘ, ἅ- Ἐ-. αἢ, Τλϊ. ἀ, 81. ἃ. 
8:8 Τηὐ6υ]. (ἢ ΡΙααῦ. ἃ ΤΩΟΠΟΒΥ}18016) : αἰ] θοῦλο 5061} 1ὴρ οὗ ἃ (ργεδϑοϑᾶ.), 

806 ἐγαηϑ8. 

δῆδησιι5 δδηῆθιι5 οὗ ΘΟΡΡοΥ: τ-ε- "αδϑ-ηδιι5 ἴσου Ἅ7Ὲ8-, αοὗ, αὖΖ. ΟΟΡΌΘΣΥ 
Αγ8. ἄγ᾽ ὈΧΔΒ5 Εἰ. ογο, Ζᾶ, αναΐἢ, ἴτοὴ 51ς. άψαϑ, 866 α68. 

Ταὶ Γη 67]. : αἵ, οὗ, Τρ. δ, ΜΗ. οἱ, 11δ. αἢ, λα ἂἰ Ζά. ἄ 5Κ. αὐΐ. 
ἃ] 880: -Ξ- "αρ-)δ, οἷ, αἀὐασίδ Ῥγονοιῦ, Α615- ΟΙγ. αἱ ἃ βαγίῃρ (βύοκοβ, 
Οο]δο Θϑοϊθηβίοῃ, Ρ. 22), 5Κ. αἢ.- 880. 

δα πίηρ : ΞΞ- "ααία, οἵ. ακἰἴϊία. 
δίαςογ Ἰἰν ]Ὺ : ὁ βῆδχρ,᾽ αὦ -ἰ ἔαοον ΟΚ- οἵ, δ- ΖΟΟΥ, 
δίαρα ὉΪον : αὦ -- αρίϑοογ Υθϑι ἢ. ἢ 
Αἰδιι5 ψεἰϊδο (Εἰ. αὐὐδογην ἀαι): Α1,8Β1- ἀλφός ΜὨΪδο ΙΘρσοβυ, ΟΗΟ. οἰδίχ 
βθῃ (θη ο6 Οϑϊαδν. Τοδο(ῇ). 

δοδδ (ἔοΥ ὕθστη. 866 αογδάια) 8. Ὀϊγὰ : οὗ, ἀλκνών : 
αὶ ἔγοτη Τοαΐοηΐο, ΟΥ̓. αἴαογα 116010 αὺκ (ατδ 8) ΟἾΝΌΣ. αἶζα 

δὺκ Ἐ.. 

δἰςδς οἸΚ: ἄλκη (Ρδυβδηΐδ8), οἵ. Ε:Κ- Αρβ. οἱ, ΟΝΌΥ, οἶσν' Ἐ)., τ.κ- 51. 
7ζα8 ϑιλύθ] οΡ6, ΓιΑΚ- ΟΒ]δν. ζοϑῖ 61Κ, 

ἀϊεα χατηΐηρ : 
ἰδ 1δς 411δς μα]1δς Ρἱοκ]ο : 
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δἷρα βοανϑοᾶ: 
αἷροῦ δὴ οοἱᾶ: ἄλγος Ῥδΐῃ (88 ῥἔγιον “ἸΏΟΥΘ ΒΟΥΥΪΌ]Θ᾽ 15 ἔγ, ῥῦγος 

.681}1᾽). 
Α1ϊ115 Οὗ ΠΟΥ : ΑΙ- ἄλλος, ΟΖ. αἰΐ6, αοὗὐ. αζ718 Εἰ. οἶ86, Αττα. αἱ. 
ΔΊΙοχ Π4]16χ ὑμυΤ Ὁ : αἰζι8 Ἐ᾿Θϑύ., 1.6. "αά-ἶι ἔτοτη αὐ, " αἰ υλοηδ) ᾿ ἤπρσθϑσ. 
4ἸΠἰππὶ 81{π|πη| ζ6}1]16}. : οὗ, αἴμην Μιὰ ραγῖ]ο Ῥ]η. 19. 116, 18 18 α 18 

Ιοῃρ: 
αἰπιιθ Ὀγορίυϊουβ (ὦ το] ρίουβ ὑθσχα) : -- "αάηιμϑ, οἵ, Ν͵ΌΤΩΌΓΣ. αΥ̓ϑηΊΟΥ 
ΘΟΣΘΙΏΟΙ 68 (Δηἃ ἩΘΒγυΟἢ. ἀδμαίνω δτὰ ν06]} 3). «01». ΝΣ 

δίηιις δ) θσ: -Ξ "οἰϑηιόβ, Τὺ. οἰ ζϑηυϊ8 (ἴου "εἰϑγιῖ8), Ἐ1|8- οἵ. Ετ15- ΟΗΘ. 
εἴΐγα Ἐϊ. (ΒΕ). νι “ Θχοσθβοθηῦ ὦ), Οϑἶαν. οἶζλα. 

δι1δ πουχϑἢ : ΑἹ,.- ἄν-αλτος ἰηϑούδῦθ, ΟΙΓ. πού-ατΖ οἰϊῦ ἴ6, αοὔ. αανι στονν. 
Τδ1οδ δ]ο9: ςἀλόη, Αββυσίδῃ μαάπηι. 
ΤΑΙρΡῃα Α : Τἄλφα, ΕΘ. οἰορῇ, (866 6] 6ρ}5). 
αἰΐϊα5 Εἰρῃ (ΕἸ. λαιιρλέν λαιυ867}): Ῥατὺ οὗ αἷὸ, “στονσῃ ἀρ᾽. 

Ἡδ.ΣαΙΥ δαᾶ Οοῦ. αἰδοῖα οἸὰ ἘΣ). 
ΔΙΠοποῖ 4ΠΠἸΠοΐποΥ (8180 88]- [4]}-} ὑγαῦθ: “Ὀγθαῦμθ ουὔδ᾽ (οὗ, ἔδύαπβ5 

“ἸΟΟ] 188 ἔν, ἔθ ϊδοῦ “ραρ8᾽), "λαϊῶοσια Αα]. ἔν, λαϊόδ. 
Αἰττα βοΐ Ἰϑαΐμοσ: -- "βαἀία ραΐ οῃ, Ῥατί. οὗ "αα-ε, οἵ. ἑπά-ι 6-ι. 
Αἷνιι5 Ὀ611Υ: “ὨΟ]]ον,᾿ αὐλός ὈΐΪρ6, αὐλών ἃ ΒΟ]]οΥ,. 
Ταπιᾶγαςι5 ΤΩ δυ]οσϑ (Ε).}: Τἀμάρακος : 
ΔΙΏΔΓΙΙ5. Οἰδου : ΟΜ-, Μ|ΙτΤ, οὴλ Τὺ (80 Αρ8. ΒΣ “βουγ᾽ ροθβ τ 

ΟϑἸαν. βυεΐ “σῶν ᾽), 5Κ. ατι-ἴα8 ΒΟῸΣ; οὗ, ὅμ-, ὠμός τῶν, ΑΥΤα. λιει, 
5Κ, ἄηιάϑ. 

Ταῖηθδςοῖι5 νῶ858] (αοὐ. απαδαλίβ8 βογνδηῦ, βρο]ὺ αὐδδὶ ἔγοιη απᾶ ὑονατᾶβ, 
Β66 απ 6: Εϊμρ. αἸηιϑαϑ8α 107): αϑΆ] 18} (Εἰ οβύ.), οὗ, ὟὟ. αγιαοίἣ, Ἀυβραμπᾶ- 
ΘῈ : “Βοηὖὺ διουηᾶ,᾽ ἔγ. 58α. - αρδ. 

Δ10᾽1- διουμᾶ: ΑΜΒΗΐ ἀμφί, οὗ. (1) ΜΒΗΐ ΟἿγν. ἐηιηιθ, Αρ8. ψηιδ Ἐ). 
θηιδογ-ααγ ΜΉΘ. εὑη; (2) ΑΒβηΐ Οϑδῖαν. οδί-, Ζᾶ, αἰδί ονϑὸῦ 5Κ. αδλί 

διουπηᾶ ; (8) ΒΗ: (2) αοὗ. δὲ Ὀν Ἐ!. 
δι Ὀοΐῃ : ΑΜΒΗῦ ἄμφω, οὗ. (1) ΑΒΗό 10. αὐὰ Οἶαν. οδα; (2) ΒΗό 

(29) οὗ, δαΐ δα)-διἢν8 Ἐϊ., ἀηα υὑ-ΒΗη6 Ζᾶ,. μα 5Κ. δῆλά : ἔν, Ῥτδθοθα, 
Τδιιργοβία διρχοβία: Τἀμβροσία, οἵ. ΑΥΘΡ. ᾿αἸηδόγ δια θουρυὶβ (Εἰ. ΕἸ. 

απιδ67) ΖΘΆΪΚΟΥ 689 Ὁ. 
ΤδιῦυρΡδ,α Πυΐο- ΡΙαγοῦ: Αα]. ἔν, "αηυιδῶδα ῬὈΐρΡ6, Αταὺ. δηιδᾶδε Ζθηϊκοῦ 

99 ο. 

δηιῦι] τα}: “σάονο Ὀοΐμ ἔθοὺ, ἔν. "αηιδοῖιι9 Αα]. ἔγοση "αηιδ- Ὀγ-ἔοστα 
(ΡΥΟΡΘΥΙΥ ὈΘέΌΣΘ νοῦν 6]) οὗ αγιδί-. 

διη-ἴΓΟ ΒοΟΤΟὮ : αηιδὲ- -- Υ͂δ᾽: ΜΙΟΏΘΙΥ αἰνϊαοα αηι-δῶᾶγδ, ΜΏΘΙΕΟΘ οὐηι- 
δῶγδ δια δὥϑένηι. 

δΔιΠ16111.5 δἰαγοσῦ: ΟΔΌ] 8} ἴοσ "αηιροῖϊοβ "Ἰονϑᾶ ὈΥ Ὀ668,᾿ ἐγ. "αηιρὶϑ ὉΘ6 
(μ βροὶῦ α᾽η, δῃᾷ » ἀἰβαρρϑασγίηῃρ ἴῃ Οοϑ]ὐϊο : Β66 βίοκοβ Β Β. 9. 194), 
οὗ, ΟΗΟ. ἐηιρὶ δηα ἐμπίς συϑδῦ 2 
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διπδηζι πηι), 81Π1|- δάπι- δττλ- ὑποὴρ : αὐ, "δὐδομχηθηῦ᾿. 
8165 ΡΟ]6 οὗ Ὀϊγα-ποῦ: 

διιλϊία δυμὺ (Ε).)}: μὰ οποχηδίοροθὶο, οὗ. Αμμὰ Ἠθβυοῆ, ἀμμάς γτηούῃο., 
ΟΝ ον. αηιηνα στ αἀτηούμοσ, Αββϑυυΐδη πηνηιὶ ταούμοσ ; 0} Ῥαγϊ- 
οἱ ίδὶ θΠΘ08 αὐϑδὶ ἔν, απιό. 

ΘΙΏΠ15 ΥἾΝΘΥ : Ξ- "αδηῖβ ΑΒΗ-Ν-, οὗ, ΑΒΗ-ἘΝ- ΜΙν, αδαπη (ΕἸ. Αὐυοη), δᾶ 
ΑΜΒΗ- Θδα ἢ αηιδὸ τἶνο, 51. ἀπιδῆαϑ πϑῦθυ. 

διηῦ ἰονὸ: “οἤοοβθ,᾽ ἐγ. δηνδ ἴδϊκθ. 

“Τδηπλδηλιπι ὈΔ] βγη : Τἄμωμον : ϑοχηϊῦο, οὗ. οἱηιη-αηιυδηλιίγα, 

ἈΠΊΡΙΕΒ Ἰαγρθ: ΞΞ "αγη-δζιι8 ἔχοση ατι- ανηδί- - ὕθσσω. -ὀζιι9, 8900 ὠμρίος, 
“ ΘΟΙΩΡΥΘΏΘΩΏΒΙνΘ᾽᾿᾽. 

ΘΙΏΆΡΙΠα Ὀούθ]6 : τ "αγηρογ-ῖα ἔν, "αηιρογα αὐιρλόγὼ (ΝΉΘ, ὀίηιθν Ρ81}) 
ἔσουη "ἀμφορᾶ Αο0. οὗ ἀμφορεύς (866 αὐοϊα). 

ἜΘ ΓΟΔ 011-1668: Ξε "Ξαηιγοα (866 8ρδἰιηα), ἀμόργη : 

ΤΔΙλ115511 ΒΔ ΉΡῚ Β ΤᾺΪΘ: “1ἴη6 βοχαϊοῃθᾶ;,᾽ ἄμνξιν (4.66,) ἐϑαχίηρ, ἔν. 
ἀμύσσω 1 ἰθ8. 

ταζηϑ σάδίυπι δἰτηοηᾶ (Ε).): ᾿ἀμόγδαλον, Τἀμυγδάλη, ϑοχμρϊίϊο. 
Δ ΟΥ: οἵ, ἄν ἰῃ ὑμπδῦ οδβθ, αοῦ. απ ὕμοῃ (Ἰὐθυτορθίνο). 
ΔΏΒ5 ἀὐοκ: Ανατί-, Αρ8. ἀπο ΟΗΟ. αποί-τθομο ἄγακο (΄ ποῖ κἰηρ ᾽ Ἐ.. 

ασδῖζο ἄθοου ; οἵ, Ἐτί- νῆσσα νᾶσσα (- ᾿νἄτ)α) ἀποκ, 1.10. ἀμ Οϑ]αν, 
«ἰγ, 8δΚ. ἀξίν 8 ΠΒΙΒΕΊΟΥ: 

ΔΠΟΙ6 ονὰ] 8} 16]ἃ : -Ξ "αγη-οάς " οαὖ ϑεουμα, αην- (866 αηιρζι5) -Ὁ οαοὰδ! 
8 ΠΟ 1114 Βοματηδηᾶ : “Ῥίμΐη. οὗ "απειζα, οἵ, Ἔδβι. αποιιϊό ΒθΥνΘ: εἰς ἈΠῸ ᾿ 
ὙδΏσοσγα δθοΒοΥ (Ε).): ἄγκῦρα, οὗ, ἀγκών αστὰ (΄ ὈΘηὐ ἢ : Θμαϊηρ ΟΝ εὐάν 

οὗ γοριοῦω " Ὠἰϊλἄγϑηοο᾽ ἢ 

Ἰταηδεαραίΐβ ὈἸϊπἀἰο]οἃ ροἰοάϊαΐογ : δ 8 (οὗ, Θαϊζιϑ ΟΣ πυϊγηπῖϊο, 
Ἐδδύ.) 2 

ταηδίδιπι, α1]] : Τἄνηθον, ἄνῖσον, οΥο ὐδ)]. 
διίτ-δοῖ5 τη αϊηρ: Οδο. α᾽η77- δτοιηᾶ (ξογτηϑαᾶ ἔσοση αηιὃ-, 866 αγιδιιϊδ, 

δ.Β 8.067 ἔγόυη ἤδϑι, 8ιιὃ: οἵ, Ἐ'οϑῦ, αηιδγ-Ἰοῦ8 ὈΘΥΒ, ἔν. 7ασἱδ) -Ὁ ἀρ: -7}7- 
γϑίδ θᾶ ([οὺὺ -Ὁ).-) αὐϑιδὶ ἔν. αηιὃ- - ἧ 7γαλτισ. 

δῆρσο οὔόοκο (ΕἸ. αγισι δὴ), απριιϑί5 ΠΑΥΙΤΟΥ͂ : ΑΝΘΗ- ἄγχω ΟΠοΚο, ΟἿΣ. 
Οὐχη-αὴρ Ὥθεγονν, οὔ. αρ΄-νυΒ ΕἸ. α0-8}} ΟἾΝΌΣ. απδῪ τοῦ ΕἸ. αηρο}, 
10, απ ζϑσίαϑ ἈΒΥΤΟῪ ΟΒ]δν. ατἄζἥ, Αττὴ. αἡγιῖ, Ζα. ἀχατιλ, ἀἰβῦγθββ 5Κ. 
αὐδαϑ8 Ὡθθᾶ. 

ΔΏΡΙ]Π1α 66] : ΞΞ "σηρυῖΐα, ἙΝΑΗν- οὗ, ἔγχ-ελυς ; δηἃ ΟΝΘΗΥ- [10. εὐρ- 
τὐγῦ}8 (Ἰ1018] νονγ6] ορβοῦσθ) Οϑ]αν. ορσεογίξεζ ; ΤΥ. 8α. ὃ 

δηρσιΐ δ βῆ κο: Ξανί-, 10. απσὶϑ, οἵ, καν- ΟΗΕ. τἴπὸ ΒΏ8Κ6. 
Ηαταΐν οαα ΟἿ-. θβο-ηρ 60] (βύοϊκοβ, θ᾽ ο Θϑοϊθηβίοῃ, Ὁ. 29) αυδϑβὶ 
“6η-Βηδ θ᾽, 

ΘΔΏΡΙΪΙ5 ΟΟΤΏΘΣΕ : ΟΥΙαν. ασἱά, οὗ, (πἰύμουαῦ ὑμθ 1888}) 851. ἀφγαηι 
Ῥοϊηΐ, 

ΔΉ 81115 ῬΘΏ ΣΡ : τ "αηδίνι8 (ἢ, ἔγογα λᾶ16) Αα]. (οἴ. εγά- δ 118) ἔχοχη, ΑΝ --, Βα. 
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δηΐπια αἷσγ, δηΐπ}:158 508]: ἄνεμος Μιηᾶ, ΟΙΓ. απΐηι θυ, ἔγσοσὰῃ αν- σοῦ. 
υθ-απαπ ΟΧΡρῖγθ, ΟΒ]αν. νοπ͵ῶ οὔοσ, Ζᾷ. αἴπῖκα ἔθοθ 51... αη- Ὀγθαῦμθ. 

δηιι5 ὅΠ|15 ὙΘῈΣ: - ἤαϑηοβ, Α8Ν- οὗ, Α80Ν- (οὗ. αϑα)8 Ὠθγνθϑὺ Εἰ. δαγΉ, 
ῬΥαΒΒ. αϑϑιηι18 αὐ Τηγ, Α5ῈΝ- ΟΝἾαν, 768οηἴ. 

Βδύμοσ ὑῆδῃ ᾿αίποβ, αοῦ. αἰλη γοᾶσ. Νοῦ "αγηγιο8, 8566 8οϊζοηιτιῖϑ: 
νυ ΜΟΙ] γϑηλδἧῃ. 

858 Ὠδηᾶ]6: 11. ᾳϑὰ : τΞ "οηιϑᾶϊ, ἔτ, μι 6 78. 
ΒΏΒΟΙ ροοΒθ6: -- "ῤλαηϑίβ, ΜΊΓν. οξίϑ βνϑα, Τὺ. ζαᾳϑὶ86 σοοβθὸ Οϑ]αν. σαϑβὶ 
(ἢ σ- ἔσο Τουΐϊομΐο), οὗ. (1) 6Βν8- Αρ8. σῦϑ, 81. λαΐϑαβϑ, ΘἨΛΧΝΒ- 

χήν ; (2) απανΐ-, ἀρ8. σαπάγα σοιλᾶθυ Ἐ)., σαποὲ σοϑὺ ἘἸ. 

Νοὺ δαᾶ Αὐγὴ. ϑα βοοβθ αὐδϑ8ὶ ΞΞ-, ἔσαϑ: 8.8 ΒΟΟῚ ΙΏ8.Κ6 ἀοσ ὑμ6 Ο]858- 
5108] ἔοστῃ ψΆθηοθ Τϑαΐοηΐο οαΐ αὐδδὶ Ξε "ίαο. 

δηΐο Ὀοΐοσθ (ΕἸ. αὐἀυαγιοο ὀπδαηος ναγὰ» υατισυδταλ) : Ξε "απέί “ἴῃ ὑμ6 σον; 
Τοοδῦϊνο ἔγ. απὲξβ : ἀντί Ορροϑβὶΐθο, οἵ. (οὗ. απνὰ ὑονγαγαβ Εἰ. αηα ΔΉΒΥΤΘΣ 
Ἴοῖορο, Γἀδ. απί οα, δηῃᾶ ἥτι 51. ἀπίϊ ΟΡΡοβῖῥθ, ντί αοὗ. μπᾶ ἴο ἘἸ. 

μηΐο, Χτ- ΟΙΓ, δίδη ξογθθϑά. 

διῖΐο- 6110 ΘΧΟΘ] : “ γεἶβο Ὀϑίοσο, "οοῖ- δ, 566 οοἴϑιι8. 

δηϊο- πα (ἴῸΥ 8 οπαϊΐϊηρ οὗ. ἰᾶ-πυπα) δπΐοηπδ (αυδδὶ ἔγ. {67ηι-416) 588)}- 
γαγα: απίοδ, “διαθιηβύ᾽ 086 τηδδῦ, οὗ, 4ηπέθηνας “ Ορροβίύθ᾽ ὑμ6 ποίου 
οὗ Αηΐο δῃηᾷᾶ ΤΊροϑσ. 

δηϊδϑ ΓΟ8Β: Ανἡτί- αοἵ, απαοΐβ Θη Ἐἰ., οὗ, ἅντο- 51. ἀγιίαϑ, 866 αηξεο. 

δηϊδοίοσ 08}} ὕο 688 : ΞΞ "αηΐ6- ἐδίδε: 
Τδηίγιηι οαΥ : ἄντρον: ἐδ δὴ ΑΝ- απίηια, οἵ. Ῥ]η, 2. 208 αὑδο βρίγδου δ 

γοοϑηῦ.. . , ΒΟΙΌΡΘΒ ΣΟΥ ΘΥΌΤΩ ΒΡ σἰ στη χα δηῦΐθβ ἢ 
δηι115 τὴς 8η1:15 δακτύλιος (1 ὕνγο 56}8685) : ΟΙΣ, ὥπῃιθ τΐηρ. 
δΏι15 οΟΪᾶ ψοδῃ: ΟΗΌΟ, αἀπα φγυδηασηοίμοσς, Ῥγυββ. αὔθ, οἵ. Ηβυοῆ. 

ἀνγίς. 

ΔΡΟΓ ὈΟΔΥ: ἘΕΡΒό- Αρ8. ΦῸΥ (ἀηα ονγ-υΐς Ὑ ΟΥ̓Κ). 
Ηδ͵αὶν δαα Οϑαν. υϑργῇ. 

ἂρ-ογὶο ὑπμοονοῦ (Εἰ. ἡπαϊωρον): 851κ. ἀγρα-αΥ-: ἔαρ (866 αὖ) αοῦ. αὗ' ἴτοσα 
Ἐ,, οΥ οἵ᾽ αὐίογ αιυξισαγαὰ οδὺ ουδηΐηρ, ΤΟΤᾺ ΑΡΟ ἄπο, Ζᾶ. αρα 51. ἄρα 
ΒΙ͂ΤΘΥ͂, - ἘΒ- Ταῖθθ, 866 Ο7ΟΥ. 

ΔΡΟΣ ἴον : “ Ροϊηῦ οὗ Ἰυαπούϊοη,᾽ ἔγ, αρίϑοογ. 
διρῖ5 66: “υϊᾶθον,᾿ αρὸ ἔθδίθῃ, 8ᾳ. 
δρίϑοοσ μοὺ αρίι5 Ηύϊοᾶ: Ἐἰθβύ. αρ ἔαβίθῃ, ἀρβ8. ἀδηυίαη. ὕο οοζωρὶϑίαβ, 

Ζᾷ, αρ- γϑϑοὴ 5Κ. ἄρ- (1.6. ἃ ο -- "α}-) οὐὐδΐῃ. 

ΔΡ᾽11π| ῬΘΥΒΙΘΥ (ΕἸ. 81.81.96) : ὁ αδθᾶ ἔον ρβυϊθηᾶβ,᾽ ἔν, αρῦ, Ῥτδθϑοθᾶ. 
ὙΔΡΙυϑέγι] Βύθῃ : ΞΞ "αρζιιϑί-ἰγιύηι ἴγοτὰ "αρζιιϑέϊινηι Ξε "ἄφλοστον ὈΥ-ἾΟΥΤΩ 

οὗ ἄφλαστον (88 μολόχη οὗ μαλάχη): 

ἀρτῖςι5 ᾿γίπρ ἴῃ ῃ6 Β.8 : “Ὀαδκίη σ᾽ Κὸ ἃ θοδσ, ἔν. ὡρόγ. 
δριά ἀριγ ἀροσ δ : “ τϑϑοβίηρ,᾽ ἔν. αρίϑοον. 
δαια δοια σοῦθε (ΕἸ. δι06 7} 86106 7}: αοὐ. αὔνα Αρ8. 1-836 (Ξ "εὰ-.]8, εἄ- 

ἔτοχη ατἰ-, ανυ-, αἢν-) ΙΒ] μα Εἰ. ἐ-8-ἸΔηα ογ-οὔ ΑὨρ]685-6ν. 
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Δα|ιυ 84 θαρ]9 (ΕἸ. : [86 “ δεῖς Ὀἱγα) 8.41} πουύμῃ σὶμᾶ (΄ ἄδυκ᾽ σὰ 
βύουστωῃ) 8.41:111::15 ἄδυς : Ξ "αχιυμάμβ ᾿αἶ-υο-αο8, οἷ, Οβο. Αξκωσωπηϊαά 
Ααυϊδηϊᾷ : "αζουοδβ, οὗ, Η ΘΒ ἢ, ἄκ-αρος Ὀ]ϊπᾶ, 

ἃ. ἴἰο (Ὀϑἔογο οοπβοηϑηῦ, αγδίίθ᾽'᾽ αγοο88 αγὐγωδγιηΐ αγυοΐδ, ῬΊοαῦ. αὐ ηιξ) : 
οὗ, ΝΌΣΟΣ, αγζογίων διαϊοσίοσ, ἔγοτη αγϑ- ΝΌΣΟΥ. ἔοσυη οὗ Οὔμχλρε. 
α- Ξε Τιαῦ. αὐ. 

ἄτα 8.58, δἰὕδι, ΒΌΘη τοῦς (ΚΟΥ Β Πιουϊ ΟΠ δ.γ): 
δγαὶ]ν ἔν. ἄγοῦ. 

Ἰαβᾷηθα βρίᾶοσ : ἔγ, "αγᾶπα "αγασπα ἴχοτγη ἀράχνη. 80 αγἄηοιιδ ἔγΟΙΏ 
ἄραχνος. 

ΑΙΌΣΟΓ τὶ 688: αὖ -- αγότ-, Οὔαρε. αὐἀ-ρεγαξῥ διοϊ γαῦα, οὗ. αΥ̓ΕΤ- 
ΟΝΟοΥ. αὐ-ζυαοᾶα ἀθοϊδίουι ; 566 υοΐό. 

Αἴδοβ 160: ΑΒΡΗ-, [10. αγααὶ ἴτοχαθ τηδᾶθ οὗ Ὀδὲβ Οϑἶαν. γαϑ-ίᾳ 
(Ξ "τδαἂ-ἴῳ) 1 ρτον, Ζᾶ. αγοά- στον 5Κ. ατάλ- Ὀγῖνθ. 

αιδυζι5 ΒΌγΘΥ ὈΘΥΤΥ -ὑγΧ66 : “ ἔαβύ-στουηρ,᾽ ἔτ. Ῥγϑθοϑᾶ. 
δῖα ομοϑβϑύ (Εἰ. αγζ), αῦοθῦ σοῃῆηθ: ΑΒΚΥ- ἀρκέω ΚΘΘΡ ΟΗ͂, ΟΙγ, 0688- 

μγς 1 Κοορ, ἰδ. γαζὶ δὶ (Μοὐεα 6818, ἔγογῃ 5] νοῃΐο) ὕο ἰοοῖκ, Αὐτὰ. 

αγηοΐμην 1 γοϑύγϑίῃ. 
δῖοδ550 ΒΌΤΩΤΣΩΟΣ : ἔτ. ἔαγοξϑϑιι8 Ῥατῦ., αΥ - οδα. 
Ἰαγοῖι5 ὈθδΣ : ἄρκτος, 866 τ7)81|8. 
αἴςιι5 ον (ΕἸ. αγοΐ): οὗ, αοὐ. αγ΄υ-δ.2- δι τον Αρβ. δαγᾷυ Ἐ).: “ἀθἔθμοθ,᾽ 

ἔν, αγοσῦ. 
ἃιάθα ἤΘΥΟῺ : “Ῥθθοίδη ̓  ἔοσ "αγαΐα ἷ.6. ἘΡΙΑ͂, ἐ-ρωδιός ῥωδιός, οἵ. ΟΝ ΟΥ, 

ατία 068). 
ἄτάοδ Ὀυχσῃ : ἔν. ἀγάνϑ (Ρ]δαΐ.) τε ἄγίαιιϑ αΥΥ, ἔΥ, ἄγοδ. 
δΙῖάϊνι5 βύθϑρ: Ἐρηνόβ ΜΙΣν, αγὰ Ὠἰρσῃ, 5Κ. ὡγαλυάδβ τἱβίῃρ, οἵ. ἘΡΗΥΟΒ 

Ζᾷ. ἐγοάδλισα 7αδὺ (΄ Ἀρεὶρ δ᾽ ; δηα ΑΒΡΗ-, αγδοϑ. 
Βαΐὺ ὀρθός ογθοῦ -Ξ- βορθός, οἴ. Βορθ-αγόρας. 

ὅτοδ ἃτία στουυα (ΕἸ). αὐγν 3) : 
δΓοΌ δὴ ατἴγ: 
αἰροπίιπι βέϊνον (ΟΙν. αγροί) : ΒΑΕΝΤΟ- οὗ, ΒαΕτοΟ- Ο8ο. αγαροίμα, ΑΌ]., 

δηἃ ΒΘΕΤΟ- Αὐτὰ. αγοαϊῆ, Ζᾷἅ, ὁὀγοζαία : “ ΜὨϊῦο,᾿ ἔἤοτ Β6- ἀργός ΜᾺΪΌΘ 
ἄργυρος ΒΙΙΥΘΙ, οἵ. ΒΒα- ΥὟἥἧ΄. δἴγα ΒΠΟΥ͂Ν, οὐ. τπ-αἰγκη8 ὉΛΏΟΙΥ, ὅ81Κ. 

ἀγγιωπαϑ ἰϊῦθ ἀγγιπαην ΒΊΟΣ ατγ7- 51:6. 
ἰαῦρῖ!α (αὐδδὶ ΑΔ)., 80. ἐόν γα) ΜΪῦθ ΟἹΔΥ : ἄργιλλος ἄργϊλος, ἔν. ὈῬτϑθοθᾶ, 
δίσιιδ ῬΓΟΥΘ (᾿ τθ Κ6 ΟἸθαγ᾽) ἀύρτ 5 ΟἸΘαΥ: ἔτ. αγροηζμηι. 
ἃτὶδα σϑσὴ : "σγίόί-, οἵ, Τιῖδ, ὀγαβ Ἰδυθ Ο]δν, 7ωγίμια ΜΟΟΙ. 
ἃτίϑίδ ΔΗ : 

ὨΔΙΑ͂ΙΥ Ξ-Ξ "οοίϑδ, ὀιστός ΘΙΥΟΥ͂,, ἔγοτὴ 0.6 ΒΏ809Θ. 
δΙπλδ, ὕ0018: αΥ, “ϑρροηᾶδρθβ᾽. 
διιπθηΐζιπι ὈθΘαδύ : αὐ, “δΡρϑηᾶδρθ᾽, 
ἃῖταιι5 Βῃου]ᾶου : Ἐμόϑ, αοὐ. αγηιβ δύγὰ Ε)., ΟἸαν. γαηὶρ Βμου]ᾶθσ, Ζᾶ. 

αγόηια δύγὰ ὅΚ. τγηπάϑ; οἵ. Βμό8, Ῥχι88. ἔγηιο, στὰ. αγην- ἸΚὴ ΘΙ ρονν. 
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ἃῖὸ ΡῬ]ουρῇ : οὗ. ἀρόω, ὟὟἡ. αν 10, οὐ. αγήαπ ὕο Ιου ἢ ΟἘΣ. ἐαγ' ΜΙ, 
Γι. ἀγεὶ Ο]αν. ογαξὶ, ΑΥτὰ. αγὸν ὃ ῬΙου ἢ. 

δταιδίι5 δ αϊοθα : ὁ Ὑ6]]ΟΥ̓͂ 88 0} ΓΘΙΏΟΥ,᾽ ἀγηιῖιϑ τε αγοιιδ. 
Ἴασζαῦο ρῥ]ϑᾶρο (Εἰ. ὁαγηοϑέ ϑαθβὲ.) : Τἀρραβών, ἨΘὉ. ἕγναδλδη. 
815 5.01}} : Βτί-, 5Κ. γέ αὐΐδοκ, οὗ. ΟΗΟ, αγέ παίυσϑ ; " ροϊηρ,᾽ 8660 ΟΥΟΥ͂. 
διίιι5 Δα]. οἱοβθ (8180 βρϑὶῦ αγοΐιιϑ αὐδδὶ ἔν. αγοϑῦ), ϑιαρβῦ, Ἰοϊπῦ : ΑΒ- 

ἀρ-αρ-ίσκω Βΐ. , 
δτνῖηδ ἴαξ: οἵ, αγϑίϊα Ἐδει.: . - ἢ στε νι. 
ἄγνιπι Π6]α : -Ξ "ογυόμι, ὟΝ. ἐγιῦ δογθ, ΟΗΟ. εγο ϑασίῃ. 
ΙΧ οἰΐδαθ) : “ ἀοἔθῃοθ,᾽ ἔγ, αγοθδ. 

ἃ5 8855 ρουπᾶ (ΕἸ. ας6) : τ "οὐ- 8 ἔν. οἰοηιοπξιυηι, " αὐὶς᾿. 
δϑοΐα ἀχθ : αϊδιθούλο ἔοσ ᾿ασϑία ΑΑΥΒ1-, ἀξίνη, ΑΟΥΕΒΙ- αοὗ, αφίχίὶ, Ααγϑ- 

Αρ8. ἐως; Ἐ). 

8.511:5 “δα ν : ξοσοίσῃ ἢ 
ἰδϑίπιιβ 888 (Ὗ. αϑγη; Οοῦ. αϑίζιιϑ ΕἸ. δαβοῖ; Τιἰν. ἄδίϊαΒ διὰ Οϑ]δαν. 

οδἱϊ ἔγτογη Τα οηΐϊο: Α,8. αϑϑα ΕἸ. 186 ΟὈΒΟΙΧΘ) : "ἄσινος ΙΟὨΐο [ΟΥ̓ "ἄτινος 
ἔγοτῃ ΗΘΌ. αὐλδη 856-888, τὶ ε αυδδὶ δὴ Αα). -οηαϊηρ -ἰνος. 

Τδβρδγαρι5 Βρδσαρὰβ : ἀσπάραγος (ΏΘΗΟΘ ῬΘΙΒ. ὁϑρογ Ὁ ὃν ΑΥ̓ΘΙΒ Ὀ]ϑηΐ, 
Ζϑηϊοσ 86 Ὀ): 

ἄϑροσ (ἄβρες ἰωὔϑ, ΤὉἱουγθᾶθα 6811 1. 481) του ρὴ : τ "αὖϑ-}6" ατιδι γαο- 
ἔἶϊνθ, αὖϑ «- ραγό (866 ραιρο7). 

Ταϑρὶβ 880 : ἀσπίς : ἰογοίρῃ ὃ 
Ἀ556Γ ῬΟΪ]6: αὐ - 8670.3 

Νοὺῦ οὗ, αοὗ. απϑ ὈΘΘΙΏ. σὰ 
8.551184 ἀϑίιϊα δοϑιΐα (Οὔ 17. 8, 866 μεϑδιι7ιι8) ΒρΙ1ὔοτ : κ΄, ΧΙ Κ΄. 
8.55115 τοδβίθα : -- "αά-ἔι9, οὗ, ἄζα αὐ 688 (-- "ἄδ-}α). 
αϑὶ Ὀυΐ: ΞΞ- "αα9-ἴ6, 1.6. "αἀ-8 ἔγογη αὐ (866 αὖϑ) -- ΤΊ [.ο0. ἔν. ΤΟ, 866 ἐώηι, 

“ἀποχούο᾽. 

Τδϑβίγυηι βδν : ἄστρον, 566 ϑέοἶζα. 
[458{1π οἱὖγ : Τἄστυ : υΨᾳῃῃν 

5:15 ογαΐ : ὧν 

αἱ δά ναῦ: ἀτ-άρ, αοὐ. αὐ ὑμόῃ, ΟἿ», αὐἰἰδ- ὈΔΟΙΚ (- "αξῖ-), Τὴν, αἱ- ΟΒἸ]αν. 
οἰἕ ἴτοτα, 81κ, ἄέ ἔξασύῃον (Ξ-Ξ δ ἴο -- "αῇ). 

διδι δἰἰδὲ Ιηὐοχί. : οἵ, (Ὁ. βῃοσῦ νονγ9]8) ἀτταταί, ΟἾΝΌΣ, αἰαίαΐα, Τὰ. αἱ. 
αἴ-ανιι5 δροθβίοσ ἴῃ 089 δὅδῃ ἄθργθϑα : αὐ "ἔα ΠΥ - αὐ. 
δῖἴογ ὈΪδοΚ: ΝΌτνΩΑΡΥ. ααγὸ μέλανα: Ὁ0Η-Εό-, οὗ, Τὺ. 2418, διλα ΟΝΗ-ἘΆ, 

866 τὐγιδγα. 

ταιπαπι 84]]: Εὐ σαβοδῃ (ΣΙ). 
δίγοχ ἤθσορ: ἔγ. "αέγιιβ (οἵ. εγὸχ ἴυ. 7ζεγιι8), Οὐ-Βόβ ἔγ. οἀϊζιπι. 

ταϊίδρδη Ὠδ26]- Θὴ : Τἀτταγήν : Τυγαϊδῃ (' ΙοηΐουΒ᾽ ΗοΣ,.) ὃ 
ταιϊερία αὖ: ΜοοΣβῃ (δ ν. 14. 196) ὃ 
διςςπ1η1:18 Δ 2115 δ ΤΉ : “ΘΑ 80 Οὗ ἱογθδβθ, μδενοβύ- ἴχηθ,᾽ ἔν, 

ατσοδ. 
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διάοδ ἄδγο: ἔν, "αιάτϑ -ὸ αὐἱάλιι8 ρΥΘοαγν, ἔν. ανοῦ. 
διιάϊο ἤϑδὺσ: Ὀγ-ἔοσση (866 οοπαϊδ) οὗ "αιμαδ ἴτοτα ἔαι-ἄι5 "αιϑ-ἀτϑ Αα]., 

ἔν. ατογοῖϑ -- ὕΘΥΤΆ. -Ὁο-. 

δι -ἔογο δ ῖκθ ΔΥ : ῬΥΆΒΒ8. ατό- ΙΎΤΘΥ (866 οἰορδὴ ΟἌ]ων. τ-, 5Κ. ἄνα. 
αιοῦ ἰῃοσοδθθ: αὐᾶν- ΟΙτ, δὺο οηὔχο, αοῦ. αμζαη τα ΡΥ Εἰ. οἶὸ 

ΜοΣῸ π-ἰοζ- ϑὴθ γεόαη, Τὺ, ἀμπσι 1 σύονγ, Αὐτω. οἱἷξ βύγσοηρίῃ, Ζά. 
αο͵αΐὰ 81. φ)α8 : 866 ὄγιθη. 

δΔυρι δι 6 Γ Βοούῃβαυου : " ϑυύμουγ,᾽ ἔγ. Ῥγϑθοθα, 
ἴδια οουχῦ : αὐλή: 
Ἴδαγα, ὈΥΘΘΖΘ, σίου θη, 6, 204 (ΕἸ. 8οα7) : αὔρᾶ ὈΓΘΘΖΘ: 
Τδυ Παίσιπι (65 ὑπουρ ἐγ. ατγιηι) ὅσ Π8]ΟἸ1ΠῚ ΟΟΡΡΘΙ ΟΥΘ: "ὀρίχαλκος 

Ὀγ-ἔοστη οὗ ὀρεί- χαλκος ἘΓ. ὕρος τηουηὔθὝη -- χαλκός ΘΟΡΡΘΕ. 
δυγῖρα Οτῖρα ΑΥΝΘΥ : -- "Ξακιγο-ίσα ἴτ, ΟΙ Θαῦ. ατγόα Ὀγὶα]6 (ΤΟΣ ὅ8) - ἀρ. 
ΔιΓΙΘ ΘΑΓ: - "οιιϑίϑ, 110, αἰιδὶ8, οὗ, οὖς (-τ "οὖσ-α5), ΟΙΤ, ὃ, οὗ. ατι8ὃ 

Αρ8. ὁἄγα Ἐ;., ΟΒ]αν. ἕο: “οὐ ῆσο;,᾽ οὗ. ὅϑ. 

διιτοῦσγα (ἢ Αα].-Θ 10) ἄδιττῃ: οὐβ-, οἵ. Αρβ. ὁᾶ8-Ἶ ϑαβὺ Εἰ., Τὐῦ, ατιϑ5- τὰ 
ἅδῃ Οϑ]αν. τ-ἴγὸ (1.6, "α8-0-1τῸ), δᾶ τϑ- Ζά, ολαΐλ δ1Κ. ἐδ: ἔν. ἄγ, 

“ΨΏΘΩ ὕη8 Β.Π. ὈΘΩΊΠΒ ὅο ὈυΓη᾿, 
ΝΙοῦ δαᾶ (1) αὔριον ὕο-ΤΔοΙΎΟΥ : (2) αὔως ἠώς ἄδνγῃ, 1.6. "ἀ-βώ-ς (οἔ, 

Ἡδβυοῆ. ἀβώ θ6}}}), ἔσ. ἄ-([)η-μι Ὀον, ἔγοχω ὕῃθ τους 

ὈΣΘΘΖΘ. 
δΈτγιπι για ρο]ὰ (ΕἸ. ογίοὶ ογῖ- Πθγάγὴθ ογίοϊο): ῬτΌΒΒ. ατιϑὲ8 1 λὺ, ἀκιζδαϑ: 
διιϑου]ὸ ᾿ἰθύθηῃ (ΕἸ, 8οοιά) : ἔστ, "“ατιϑορία λϊγαΐν. οὗ ατὸ͵-18 (8.8 οαϑοιμἶίό 

“81 αἰγα-ϑἰρῃοα᾽ ἔν. "οαδοιιζιι9). 
ἐδυδίοσ βουΐῃ ὙἹηᾶ : "αῦστρος, ἔτ. αὖος ΟΥΥ, 866 8 αι. 
διῖ οὐ: Οὔτ, ε6: ἔτ. αὖ ϑροΐη, αοὗ. ατ- 8180 Εἰ. ὁζο ΑἄνθσΌ, " «ἴθ, 

866 ἀαϑέ. 

διΐεπι Ὀὰχΐ: ῥτϑθοθᾶ, - ἃ αὐδδὶ-ΠΤΏΘΙΆΙ οηαϊηρ (οὰ δηθὶ. οὗ δ8ορίθηι 
πουδῆν (2606Ώ1), 866 ἑΐθηι ϑαϊίοην θηυΐηι φμΐάφηι : οἵ, ΟΒο. αὐ, 

αιζιπιὸ ΒΔῪ: ἔτ. "αιτέιηηιι8 Αα)]. (806. αδϑέιηιθ) τΞ "αυϊ-ἐμηλιι8 ἔστοσῃ οὔ-, 

ὀίω (Ξ- ὀξ-ίω) ΒΌΡΡΟΒΘ. 
ἩδΙάὶν δαᾶ αὐυΐϑ ἴῃ. [6 5686 Οὗ “ ΟἸΩΘΙ ᾿, 

ΔΙΌ ΧΙ τη Π6]Ρ : αὐχ- αὔξω ἴπογθδδο, [.10. ἀκ ζϑ:-ἰα8 Ὠϊσ, ἔτ, ατι-6 -- 8. 
ἀνδηδ οοὐβ: “ταβύϊο᾽ ἴον "αυΐπα τ "ουΐδ-ηα, οἵ, Τιλῖ, ατυϊξ-ὰ Ο]αν. ουΐϊ8-: 

“Θϑύθῃ ὈΥ̓͂ ΒΏΘΘΡ;,᾽ ἔξ. ουἷϑ᾽ 
ΘΟ πανθῦ ἀθβὶχθ: " ψύοῃ ἴοσ,᾽ ἀίω (-- ἀξ-ἰω) Ῥογοθῖνθ, ΟἿΚ. οοῃῃη-δὲ 
αὖ βοσναῦ, ΟΚἾαν. μ-τὔ τηϊμᾶ, 5Κ. αὖ- ἔδινου. 

ανὶβ γα (ΕἸ. οβύ 08) : τε͵ "ουΐ-8, οἵ, οἰωνός (ΞΞ ὀξι-ωνόϑ). 
ἀντ ποι }5 (οἵ. 7γ-ὠποιζιιϑ ἰδηυ-ὐπισιυίιι8. γᾶγυ- υὐλισυι1 5) γαού ΠΟΥ 8 Ὀσχούμου 

(Ε. τῳηοῖθ): Ἰϊταΐῃ, ἐγ 8ᾳ., οὗ, Αρ8. ἄττα ΝΗΟ, ο- θίγῃ, ῬσΌΒ8. ατοΐδ 
Τὺ, αἰσύπαϑ ΟΒ]αν. τι. 

ἅνι15 στδηαζαῦῃοσ : οἱ, αοῦ. αὐὸ σγϑιμ ἀτηούμοσ, Αὐτή, λαυ σγϑηαξαῦμοσ. 
διχὶςοα, ΒΏΘΕΙΒ : “ΓΗ Ωρ ΟἹ ἃ Ηἱνοῦ,᾽ ἔν. "ασίοσιι Αα]. οὗ ααἷδ. 
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8Χ11Δ δυτορὶῦ (ΜΙΣ. οολθαῖ): 58α., οὗ, ὟΝ. φολοὶ αχὶο, ΟΗΘ. αλδαῖα 
ΒῃΟΏΪαοΣ ΕἸ. αὐἷἶο. . 

ἀχὶβ δ5515 δχὶθ (Ε). αϑηϊαγ)}: 110. ἀϑδϊὰ ΟΞΊΑν. οϑὲ : ΑΚΒ-, ἄξων, ΟΗΟ. 

αἦνϑα, δ. ἀζκδἤαϑ. 

Ὑδαῦδα [Γηΐοτ). : βαβαί, Τὰν. δαδᾶ, οἵ. Τιαῦ, δαδιυζι8 ἴοοὶ, 51Κ. δαδαδᾶ 
οσδοκιίησ. 

Ὀᾶςδ Ὀδοςα ὈΘΥῚΥ (ΕἸ. δαν-.Ὑ66) : τε "δαΐί-οα, δδαδὴ βάτια γα] ΟΣ 98 ΒΒ. 
15. 98 

Ἐθδσοοδῦ Οδ] 1. νϑ]οσίδῃ : Τβάκκαρις, Τ,)γαΐϊδη (βοῃο]. Αθβοῇ. Ῥϑυβ. 41 
Λυδῶν μύρον). 

δου βὑθ : οἱ, βάκ-τρον, ἨόΒγοΙ. βάκτης Βύχοῃς : ̓ΒΌΡΡΟΣΙΘΙ,᾿ 868 
ἐγιδξοϊζιι8. | 

Ὀδ711::5 Ῥοχίοσ (Εἰ. δαΐ) : "δαρίοζιι8 -Ξ "δαοίοζιι5 ἔν. Ῥγϑθοθᾶ. (866 ρΕ)ιθ7}). 
«ΌδΙδοπδ Ὀ41|16 πα Ὀο]]15:π:86 816: Νογύμοσεη, οἱ. Ὑφάλαινα φάλλαινα : 
Ὑ6 8 Π115 ΘΟΟΥ : βάλανος, ΟΥ̓́Ι.- οὗ. Τὐδ. σὶϊό, Αττὴ, ζαλίη, δια ΘΥ̓ΕῚ.- 

ΟΒ]αν. ξζεοϊᾳαϊ: " ἀγορῦ,᾽ αΥὰ- βάλλω ὕπγον, ἀνε: ΟΗΟ. γφιοσίζανς 

βῆ, αὐου.- 51. ραϊ- ἄορ. 
Ἐδδδίσο θυϑοοι : " ἀθνοῦσοσ, Ξ-Ξ "δαγαίγο ἔν. "δαγαίγιηιν τ δαγαίϊδγαν. 
Ὀδῖρυι5 βύδιησηοσῖηρς, (1Γ. δαϊδὰ ἀυχη): 8Ξ1ν, δαϊδαϊᾷ 8, ΒΒ ΥΑΘΥΪῺΡ, 
“ΟΠοχμηθίοροδὶα. 

, Ὅὕδ]1οἿι15 Ὀσόντα (οὗ δὴ Αὐγίοδῃ, Ῥ]δαῦ. Ῥοθῃ. 1801) : Ὀϊμῖτι. οὗ δααίιι8, 
8606 ναγτιι8. 

Νοῦ ἔν. βαλιός ἀδρρ!οᾶ. 
Ἐθδίηθιπὶ δαϊποιιπὶ Ὀδαύῃ : βαλανεῖον : “ ἀγτορρίημ, νϑροσ- Ὀδύῃ,᾿ 566 

δαϊαηιι8. 
Ὁ816 Ὀ]Θδῦ: ἔν, ἔδᾶϊα Αα]. Ἐ'δγα. ἔγογη "δᾶ ΟΥὙ οὗ ΒΏ66Ρ ΕἸ. δαα. 

50 ψδσεοβ ὀξίὁ Ὀϊοαΐῦ ἔν. "δέία ΔΑ]. Βδυα. ἔσοση δέ6 (1.6. δδ, βῆ) ΟΥΥ οἵ 

8066}. 
Ὑδ 415 δηληι ὈδΙτὰ (Ε).) : βάλσαμον (ἔοΥ 86 Δ 8566 ραϊπια3), ἨΘ6Ὀ. δοδόηι. 
Τδδ]ἴοιι5 Ὀ610 (Αμ8. Εἰ). δεῖ) : ἘΠ σαϑοαι (το). 
ἘΡδγδίδγιηι οἱὺ : βάραθρον, ἔγ. νογό. 
Ὀάαῦρα Ὀθατᾶ (ΥΥ. δα77) : ἀϊαϊθοῦϊο ἔοσ ἤζαγϑα, ΒΗΑΒΡΗ-, Α58. δοαγὰ ἘΙ., 

ΟΞΊΙῶν. ὄγαάα, οἴ. Ταῦ, δαγτ-ἀὰ. 
Ὑθδγδασγιβ ἰογοΐση (Εἰ. ὀγαυθ): βάρβαρος, 8Β88Β- [Ὁ. διγδίὰ 1 Ὀχ2Ζ, οὗ, 

ΒΕΒΒ- βερβερίζω Βθδιχηαγηο:. 
ὙΡΑΣΌΪΓΟΒ 'γγὸ: Τβάρβιτος Α60]. βάρμιτον βάρμος ϑδῇΡδο 154: 

,.-“ Ἰαγάϊειβ αϑυσωδῃ ὙΤΔΣΟΥΥ : 
Ὀαγάϊ5 βίυρία : ΘΟΥ̓ΒΕΡΗἪ" ϑ'ρϑδηΐβῃ σωγάιβ ἀο]ὺ (Θαϊΐην.), 51. λα] λεϑ 

ἅ1]], οἵ, ἀὐβρηῦβ "βραθύς 5]ον (γθηοθ βράσσων 5] ον 61) Ὀγ-ἔογχτῃ οὗ 
βραδύς. 

ἜΡᾶγο νᾶγδ Ὀ]οοΚηθδᾶ: Οδυ δὴ ἔοσ " βο] θυ Β βοσυδῃηῦ᾽ (36 80]. Ῥο15. 
ὅ. 188 95 6}}).Ψ 
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. ὙδατῦΓι5 ϑϑρῃδηῦ : --ἑ "δᾶγιιβ, ΒΑ Υ]οπΐδη δίγι (ϑα γ66). 
Ὑδαβοδιιάδα ὑὰὉ : Βυῖ 8 (Δαχῦ. 14. 97. 1). 

Νοῦ ἘΣ. δαϑζεί (ΝΜ ΏΘΠΟΘ Ὗ. δαϑσοα), Θὕγσω. ἈΚ ον Τα. 
ἐραϑίυπι Κἰ88: Οδ 8} (Ησβὲ ἴῃ Οδἰ]}} 18) 3 
Ὀδῖ Ιυϊ61].: οἵ, βαττολογέω Βίδχηχηθν, 5... δαέα ΤιαΐοΙ]. 

-- Βα ΌΠυπι νδί]] τ ἤσορδῃ : 
ΒΔΓΙΑ͂ΙΥ ἔν. βατάνη 5΄1ο δι ἔΟΥ πατάνη αἰΒῆ, Ὀογγονθα ἔγοσχα ραξίπα. 

Βαίζιδ Ὀδίιδ Ὀθαὺ (ΕἸ. αδαίε δαξίΐε οογηδαὶ, Ὀὰὺ ποῦ δοαϊ): ἀἰδιϑοῦϊε ἔου 
πβαΐξιο, οἵ. Βματύ- Αρβ. δοαάμτ δοτη δῦ. 

ῳ δΌοΟΣΥ ὈΔΥ : βαυβάω 5166} (“ Βῃοτθ), οὗ. ἰδ, διδαιιέί τοϑῦ, ΟὨοσαδ- 
ΟΡ. 

ἜΡάσποα 8006: ἔν, δας -- "βάξ, Ἡδβυοι. Ἐπάξ, ΜΊν, λαΐϑ. 

Ἰ δά! πυπὶ ὦ στα : Τβδέλλιον : Ατϑρΐδη (ΐοβο. 1. 80), ΗΘ. δ' ἀοϊαᾷ. 

Ὀοῖ1π| (ΕἸ. γευδ]) τε αποιζιηι. 

Ὀδ6Ίι8. ὃὉ611ι|4 Ὀοδϑὺ : 
θη Μ76]}: -- "δοηΐ (οἵ. δοηΐ- στ!) Του. οὗ ἔδοηι8 οοᾶ (οἴ, δοῖζιι8 ΒΠ6), 

ὉΥΚ-, οὗ. ὈΝΟΝ- δοη. 

Ῥδό ρ]δαάθῃ : 
ὙΡΘΥΣ 5 ὈΘΙΥ] (Εἰ. δγεϊίαπι) : Ὑβήρυλλος (Αταῦ. δύϊϊαν ογγϑῦδὶ ΖθηΚΟΣ 

208 Ὁ), 5Κ, ναϊαγγψαϑ οδύβογθ. 
85 Ὀ65515 ὑνγο- ὑΠΪΓᾺΒ: Ξῷ ᾿ιι-68518, ἄμμο - αϑϑῖ9, 566 8 (' απϊύ ἢ). 

Ὀδοιίᾳ Ὀϑαβῦ (ΕἸ.): 

δία Εἶθ. Ὀθϑὺ (Ε.): 
τοδία Νοαυΐ. Β: {βῆτα, Ἐ6Ρ. δέϊῃ. 
ὈΠῸῸ ἀτγίηῖκς (ΕΠ. ὀδουόγασα ἐηιδγιι6) : οποτηδύοροθϊο ἔοσ “ρῖδο, ΟἿΙσ. ἰδία 

ἄσίηκ γα, 51. ρίδαηυΐϊ 1 ἀτίηκ. 
Ὀϊ-[Διίδπι ἴῃ ὕσγο ρασύβ : 
1115 28]] : 
ὈϊΠπι:5 ὑνγο ὙΘΘΥΒ ΟἹ: - "δί-ἀϊηιιιϑ ὕχο ψιὶηΐοσβ οἱᾶ (οἵ, Οοῦ. ὑνδ]ὺ- 

νἱὐταΒ “ ὕο]νθ γϑϑγ8 οἱ, ἘΝ. ὑσὶ μῦοσ ὁ Ὀθαβὺ ὕνο γϑδῦβ οἹα ἢ), ἔξ. δὲ 
χεῖμα ΜΕΠΥΘΟΣ (866 λίθηι8), ἢ  ὨΪΟἢ ροὸ 8180 χίμαρος ροδὺ (΄ γϑθδ:- 

᾿ησ᾽), ΜΊΓ. σαηυμΐη, γϑαυ]ηρ οδ]ξ, ΟΝ ΟΣ, ὑγηιδὺ γϑϑυϊηρ θὰ Ὁ ϑοοίοῃ 
σίγιηιεγ. 

Ὀἱ-Ῥοπηΐβ Ὀὶ-οἰπηΐβ ὑπο-οαροα (ΕἸ. ρίηιρογηο) : ΟἿ δῦ. ροπηιι8 ΒΏΔΥΡ ΤΕΙα: 
Οτΐᾳ. 11. 1. 46: 

15 ἀιι5 (Εἰδϑύ.) ὑνγίοθ : τὸ "αυΐβ, δίς, ΜῊ. τιοΐϑ, 5Κ. ἀνί5, Ζᾶ. δί- ὕνο-, 
ἔν. ἄπο. 

ὙΠ δι Ῥαρίο ρὸ: Οβο. δαΐξέοίϑ ἔοι οομηθϑύ, ἀναῖτ- οἵ. ΟἿΎ. ἔο-δτλ, 
Ὀδοϑαβο οὗ, Ὠθὐὐ, σαΐία ποΐηρ, Ζα. σαδίβ- ΘδΟτΏΘ6. 

Οἱ πηθ ΔΒρμδ]ῦ : ανετύ-, Α95. ουἱάι τοβὶ (ΚΊαρο 8. ν. ζί(), 5Κ. 2αΐω 
δατα (Εἰ. σιαρθχοἢδ). 

ΤΌΙΔ 6515 βρη: βλαισός Ὀϑηαγ]οραθᾶ, ΟὙΥΤΑΙ8- ΟΒ, οὗ. ΟΝ συ. ἐϊθῖδϑ8 
ἱπαχυϊου]αῦθ. 
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ὈΪΔη 1:5 δρτοθδῦ]6: ΘΗΥΤΑΝΡΗ- ΒΥΌΒΒ. σἰαμδ οοτηΐοχί, οὗ. ΘΗΥῚ ΡΗ-, 
866 σίαδογ. 

Ὀϊαΐοσγό ὈϊΪαςίο ὈΔΌΌ]6: αϊα]θοίξο ἔον .αΐ- ΒΗΤΑτ- ΟΝΌΣ. δίαανγ' ἸΟΙΒΘΗ 56 
ϑοούοῃ ὀζοίδη. 

Ὀϊδεία σοΟἸΟΔΟἢ : αἰδ]θούϊο ἴοὸσ "παεσία ΒΒ͵ΙΑκν-, Τωουῦ. ὀίακία Ὀὰρ, οἵ. 
Τλῦ. δἰάκέ. 

 ὙδΙΘμηι5 ἀοἱῦ : βλεννός ἀγϊνοιηρ, οἵ. βλέννα ταὰουβ. 
ΤΌΠ τσὶ ΟΥΔΟῊ : βλίτον : τε ᾿“μλίτον ἔτ, μέλι ὨΟΏΘΥ (866 γιεῖ), οἵ. ΝΗ. 

ηιοϊάς οΥ̓ΔΟᾺ (ΟΗῸ. πιοιλία ἴὰ ΑΥ̓͂ 18 ἃ γαῖ18- υι τσ ΤΟΥ γιοϊέα). 

. Ῥόο͵αα ΘΟἸ]ΔΣ οὗ ἴσοι, ψοοᾷ, οΥ Ἰοδῦδμοσ (ΕἸ. διου) : 
Τοδίδίι5 τυβῆσοοιῃ (ΝΗΟ. ρύϊ) : "᾿βωλητός ᾳ]οΌΌ]ΑΣ, ἔν. βῶλος οἸἹοΩ͂, οἵ. 
δ] 6} 5 βωλίτης ΥΩ ΒΉΓΣΟΟΙΩ. 

Τθοπιθαςχ [Γηὐθ1]. : βομβάξ, ἔν. 8α. 
ὙΡοσθιι5 Ὀοοχηΐϊηρ (Ἐ). δονιῦ δοιπα ΝῸ. διυηιρεῦ): βόμβος : οποτηδῖορ., 

οὗ, βαμβαίνω ομαςίοε. ἱ 
ὙΡΟΠΊΟΥ͂ΧΣ 511}κ (ΕἸ. δοηιδαϑι) : Τβόμβυξ, οἱ. ῬαΥΒ. ρονιδα οοὐὔϊοῃ ΖΘΏΚΘΥ 

210 ο. 

Ὀοηι5 ἀϊοηι5 ροοῦ (Ἐ). δοππψ δοοΉ-ΟΟΥΩΡ ΘΟ) ; ΞΞ "ανοπιι8: 
Ἑροῦ Ὀονὸ τοὺ: βοάω (" βοβάω), ἀνον- ανου- 116. σαι 1 ΠΟῪ], οὗ, ανυ- 

5Κ, σιι- Ὀ6 Ὠθδϑτχᾶ, 

Ὑδογοᾶβ πουΐῃ πὶπᾶ : βορέᾶς, Τγδοίδη ἔον "φορέᾶς " νοηὐτι!8 ἔβΣθῺ8Β᾽ ἔγ. 
φέρω (866 2270), οἴ. ΟἾΟΥ. ὄν ἴδὶν σψὶμᾶ (ΕἸ. ρίγοιιοί6). 

805 οχ (Ε). 66 διιρί6): Οβοδι (86 Βοχα. ἔοστη σου Ὀ6 "νοι, "υθ8): 
ανδυ-, βοῦς, ΟΙν. δ, Αρ5. οἵ οοὐν ΕἸ., Τυοίΐ. σοι ΟΒἾδν, σουρξᾶο ΟΧ, 
Αστη. ζου οον, Ζᾶ. σαι οχ 5Κ, σαύϑ. 

Ὀτᾶςδο Ὀταοςοδα ὈΣΘΘΟΙ68: Οαδα δὴ (᾽οάοτιΒβ 51ου 8), ἔγσοση Τ θυ ὐοηΐο, 
δ Αμ8. δγοο Ἐ᾿. 

ΤΡγαςοοπίυτμι Ὀγϑοξμίιπι δυτὰ (ὟΥ. ὀγαΐολ, Ἐπ. ὅγασε ἄς. δγαηοῦ): τ ἔδγας- 
εἰὐζιηι ἔσοση "βράκχϊῖον ἴοΥ "βράχϊιον (ἃΒ8 βρόκχος ἴον βρόχος), Ὀγ-ἴογτα οἱ 

βραχίων : [ΓΤ. βραχύς (866 δγουΐϑ), "Βῃοχίογ᾽ ὑμϑη 089 ΙΘζ. 
“ τογαςζοα Ὀγαίξοα μο]α-]θδΐ: 

ΤὙρταϑϑίοα οαῦραρο (ΗΠ βυοῇ, βράσκη, ΑΝ. δγοδυολ): 
γον! Βῃογ : ΜΒΕ6ΘΗΥ-, οὗ. ΜΒΑΗΥ- βραχύς, αοὗ. σ8-γπαμγαΊαη, ΒΒοχύθῃ. 
Ὀγπια τ] ὐοΣ ΒΟ βύϊοθ : Ξ " ἀ}} ᾽ ὑὐμηθ, ἔν, 8α. 
Ὀτῦζι5 ἤθανΥ : Ιυοὐῦ. ογῶξδ, [Υ. οομ-ογιδ. 

-Ὅυθ 16 οχ-ϑ8]} : ἀϊαϊθοῦϊο ἔογ ᾿διουῖίε δουῖία ἴτχογη δου-, δδϑ. 

Ὀῦδο οὐ] : οποτηδίορ., ΘαυΡ]. ἔν. βύας Θδ616- ΟὟ], Ασγὰ. δι ΟΥ̓]. 
Ὀυθυςιβ Ῥουρσητηδη : ἔν. ᾿ὀιιδιζιιϑ ον "δουιζιι8, 5606 διυδὲϊό. 
Ὀθδιι115 οὗ ΟΧΘῊ : τὸ ἔδουΐ-δίιι8 ἔτ, δδ8, 
Ὀυςςα Ρυδοα ομθοκ (Υ. δοοῖ, ΕἸ. διιοκὶο ἀοδοιιοῖ, ὅχο. γοδιιο) : 
ὈΠοὶπα Ὀιϊιςοΐίηα ΠΟΥ (ΡΟΙΥΌ. βυκάνη) : ΒῦΚκΥυ- ΟΗΟΘ, κγασολοη ϑῃοσύ, οἱ. 

ΒοῦυκΥυ- Οϑ]αν. διιδωξέ Ὀ6]]ονγ, ΒυκΥ- βύκτης ΟΜ] ηρ, 8.κ. διυιζ- ΑΓ 8 
110} ̓Β ΣΌΔΣ. 
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, ὑὁ0 ἰοδᾶ: οὗ. Τιον Ταῦ. διι)ᾶγε (Ἐ.. διιῦεν διιῇεί ὅσο. ρορ ρι.7) ὕο ἰπ- 
Βαῖο (88 φύσαλος ἰοϑᾶ ἔν. φύσάω Ὀ]ον) : 

ΤΏ Ρι15 οπΐοη : βολβός: ! 
δι11α ὈΌΌΡΙ6, Κηον (ΕἸ. δὲ! δοῖϊ ΜΌ. διι113 ὅο.): ἀἰθ]θοῦϊο ἔου "γζοίϊα ἔν. 
,οϊ 8. 

ὈΠΣΒ Ὀ]οΟυρὨ ΘΙ : Ξε ἔσυδ-εγίβ οὗ, αγόο- γύης ἢ 
Ὀηδέιι ὕογ : 8566 αγηιδῆγδ. 
Τῦισχιβ Ῥὸχ (ΕἸ. Εἰ. Ὀ]υλᾶογ-διι59 δοοχο διιϑἧοῖ διιδ8ι) : ̓βύξος ΟΥ Ἰπύξος : 

Ῥρὶ)δρομίδῃ, οἵ. Οαύα]]. 4. 18 Ογίοσθ θυχίέον (1 ῬΡΒ]βοΟ 186) 3 

ΤΟΘΌΔ]115 πδρ (Εἰ. σαρογ- δ 1Ζὶ6 οαυαῖΐγν ολίναϊγ): Ῥ]αῦ. Τκαβάλλης, οἵ. 
ΥΝ. Τοοῦυνὶ (Ξ- "καρρίϊο8), ΟΒἸαν. {κοῦνία τλδῦθ (-Ξ "ζναϑδαϊᾷ) : 

Τοδομίπηινϑ Ἰδυρῃ : "καχῖνος, ἔγ. καχ-άζω 1 ἸαῸΡἢ (88 γελασῖνος ἀἰΤΩὈ}]6 
ἔν. γελάω). 

οδςο: ΚΑΚΥν- οὗ. κάκκη Βύοτουβ, ΜΊΙΣ. οαοο, 51. ράκαηι. 

.- Οδοι6 βουνδηῦ: ΚΑΚΥυ- οὗ. Αρβ. ου-λασίαιν ἴο Βαϊ, 51. φαζ- Ὅ6 8016. 
οδοῖϊπδη ἴον : ἔν. "οαομὸ Εὺ, ργϑϑοθᾶ. (οὗ. αρϑῶ ἴορ ἔν. αγρὸ ἔδιϑύθ:). 
εδάξ-νεσ (οἵ. ραρᾶ-σογ, ὕθυσω. -νῈ 8) ΟΟΥΡΒΘ : ἐγ. "οααδ᾽ Ὀγ-ἔοστη οἱ βα. (οἕ. 

πτῶμα ἵν. πίπτω ἴ6)}}}. 
οδάσ [4}1] (Ε). οαάθηες ὅζο. οἰαηος οἠοαΐ ἀθοαν) : ΚΑῸ- ΜΊΓ. οαϑὶν (Ξ- "οϑᾶ- 

ὑγ16-) Ὧ81}, 51. ραά- [8}}. 

Ἠοδάδποριπι οΥ] 8 β βῆ (ἑουτηθᾶ αὐδδὶ ἔν. οἄζῶσιι8, 5010 Κ οὗ “ ἔ8]16ῃ ᾿ 
ψΟΟα ἢ) : "κᾶἄρῦκιον ΤΟΥ. ἔοῦ κηρὕκιον, ἔτ. κῆρυξ ἈΘγΑ]ᾶ. 

Τοδάπ5 78. (ΕἸ. οἱ δαΐγο88) : Ἐκάδος, Η6Ὁ. ζαά. 

σΆΘΟι15 σδοιι5 Ὀ]1ηα : ΚΟΙΚόβ. κοικύλλω σ8Ρ6 ϑιουΐ, ΟΙΨ. οαθοῖ, ΟΠ 6-ΘΥϑᾷ, 
οὗ. κοΐκοβ αού. λαΐλ5. 

ςαράσ ουὖ (ΕἸ. οὐίϑοϊ φαροΐϑο 80188079) : ΚΥΑΙΌΗ-, Οὗ. ΒΚΥΑΙΡΗ- οὗ. δζαϊάαῃ 
αϊνίᾶο ΕἸ. νναῦογ- δυο δμοαί, ϑμοαάν εκία, Τὺ. οκίδαάσίι 1 βορδσαῦθ. 

Οβοῖ 5 οδΙθῦ5 β'ῃρ]6: “"βορδαχδαΐοθ, -- "οαϑαὶ-ὃ- ἔν, Ῥσγϑθοθά. -Ἔ -ΒΗη- οἵ. 
-ΒΗΟ- αοογϑιι8. 

σ8 6111. ΟὨΪΒ6] : 
Π8 61.112 5ΚΥῪ : “ἄδυκ᾿ (οξ, οαδγηζι8) : 
σαθαιπὶ αἰτύ: 

ἴσδαθρε Ἵοὔρε οἠΐοῃ (ΕἸ. ολίνο, ΝΉΔ. σισίεδοῖ) : αὐδβὲ Αἄ]. Νϑαῦ. (ἰΚθ 
ἐ7}6) ἴον "οαθρύιηι, " κήπιον, οἵ. ἩΘΒγΥΟῊ. κἄπια (Ῥ]Χ.) χα Υ]ῖς, ἔν. κῆπος 
ϑτάθῃ, 566 οαγιριιϑ. ὅ ἡ 

σδοσίτδηΐα οδγ πιοηΐα ΓΘΥΘΥΘΙΟΘ : “ ΒΘΟ] αϑίοη,᾽ ἔν, οασφαδ " Βϑραγϑίθ᾽". 

οδοσιιι5 ἀδεκο Ὁ] : τΞ "οαοζιζι, ἔτ. σαομηι. 
Δ 6 58.165 Πδὶυ: Ξ- "οασδᾶγ-788, οἵ. 81. ζἀξδϑαγᾳηι ὃ 
οδδϑὶιϑ ᾿ἰρῃῦ-Ὀ].6: -Ξ "οαφά-ἔἴιι8, ΚΥΑΙΡΗ- Αρ8. λᾶαον οἰθδν, οἷ. ΒΚΥΑΙΡΕ 

1λύὺ, ὁζαϊά-τ 8. 

᾿65Ρ65 ΟΌ58ρ685 ΒΟ: 
Ο8ο. ζξαΐϑραίαν οὐϑαδὶαΣς (2) ἰ8Β ὕοο ΟὈΒΟΌΣΘ ἴο ΘΟΙΏΡΒΣΘ. 
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οδοϑἕιϑ ραυηδθῦ : 

Ἰοδεῖσγα Ἵδέγα 8 161ἃ : ϑρϑῃΐβῃ, Ἡθβυ ἢ. καιτρέα. 
ςδἰδηλίβ5 οδάδηιϊίαϑ (1814.} 1Ώ)ΌΣΥ (οσῖρ. “811, Τϑυομδῦμιβ, ΟΥ “του ]ᾶ,᾿ 
θυ 8) : 

τοδίδπμιιβ τϑϑα (ΕἸ. οαιηυθί δζαισηι, ὟὟ. οαἰα βὑδ] Κ): κάλαμος, 8566 σμἴηιιι8. 
Τοδίδίμιι5 Ὀϑβικοῦ : κάλαθος : 
οδὶθῦ ρ)ον (ΕἸ. οαἰάγοπ, σατιαϊα οἰαζέ ποποπαϊαη βοαϊα) : ΚΈτ΄-, οἵ. ΚτιΊ- 1.11. 

ϑηὶϊξὶ ΧΣΥΟῪ ΜΒΥΤΩ. 

Τοδ] θη άσιπι Ὠθϑαάᾶγο88: β᾽δὴρ ἴοστῃ οὐ "οαϊείηέγιηι, κάλλυντρον ΟΥ̓Τδ- 
τηθηῦ, ἔν. καλλύνω ὈΘΘΌ  Υ. 

Τοδῖ ρα 5βο] θυ 5 βδη δὶ: “ονθυΐηρ,, "κάλυγα -- κάλυκα (8 ὄρτυγα -Ξ- 
ὄρτυκα) Αοο. οὗ κάλυξ Ὠυ.5Κ. 

ΟΠ ρῸ ἀδνκηθ85 : 51ς. ζάζαϑ Ὁ1].6- Ὀ] 80 1 ἢ 
ἸΟΔΙΙΣ οὰρ (ΕἸ. ολαϊίο6) : "κάλιξ Ὀγ-ἔογγη (οἴ. μαλάχη-μολόχη) οὐ "κόλιξ 

ἴ.6. κύλιξ (5866 γποα), οἵ. 5Κ. ζαϊάφαϑ Ῥοΐ. 

(811158 Ὁ111- ρα ῦ (ΕἾ. ὁλαϊοὶ ΟΠαια): ΚΥΤΆΧΙΒ8, οἵ. ΚΥΟΙΧΙΒ οοἰϊί8. 
οδἰ πὶ Ὠαγαᾶ 5κῖη (ΕἸ. σαϊ ΝῸὈ.): ΚΥΏΧΟΜ, οὗ. ΚνΊΝΟ5 85Κ. ζίηαϑ. 
᾿ςδ81ὁ βυϊησηοη : Κῦ-, οὗ, Κι,- καλέω 08)}}, ΚΕῚ.- κέλομαι, Κο- ΟΗΟ. λαΐϊδη 

ΒΌΧΩΤΊΟΏ.---Ν οὗ τ "οααόδ, Οὔτχαρτ. ζαδοίι νοοσοῖο, 
Ἤςδ10 8ο] 16 γ᾽ 5 βογσνδῃῦ : 
ΤΟΔΙΓΠ6 Ῥοὐ-τααυὶρο]ᾶ : -- "οαϊοαπέδα, χαλκ-ἄνθη (Βα ]ρῃ δύο οὗ οορρϑχ) ἴῃ 

[86 οὐγσῃο]ορίοδὶ Β6}86 οὗ “νἱῦῃ ΘΟΡΡοσ-οο]ουγϑα Ηονγοσβ ᾽ 3 

οδἰιπιηΐα, (ἔγ. "οαϊιηιιβ Α4].) ᾿αὐσίρσαο (ΕἸ. ολαϊίοησο), οαῖνος ἀθοοῖνο: 
καισῦ-: 

οδίνιις ὈΔ]α : Κυΐνοϑ, οἵ. ΚΥΙΤΟΒ 5Κ. ζοωζναϑ. 
οδῖχ ̓  Ὠ66] (Εἰ. οαἴῦτορ σακκ) : ᾿ 
ςαἰχ 5 5128} βίοῃθ, 11π6 (ΕἸ. σαμϑεισαν οἰαϊκ) : 
ΤΟΔΠ161115 ΟΘΥ6] : Τκάμηλος, Η 60. σαηιᾶϊ. 

Τοδηῖοσγα νϑαϊὺ (ΕἸ. ἐλαηιδὸν σοηυγαἋ6) : Ἐκαμάρα, οἱ. Ζᾷ, ζαηπιογεάδα 5ΚᾺ1] 
( ἀτομϑα ἢ). 

Τοδηλῖηι5 ἔυγηδοο (ΕἸ. ολύηυμον) : κάμῖνος : "ύοῃθ ϑδσίῃ,᾽ οἵ. 8. λαηιοῦ 
ΒΔΙΏΤΩΘΙ Εἰ. (οτῖρ. οὗ Ηϊη), δρᾶ (πὶ ἢ ἃ) ΟΒΙΩν. ζαριθηΐ βῦομθ. 

Τοδηιπιαγι5 Ἰορδύοσ : Τκάμμαρος, ἴκομαρίς, ΟΝΌΥ. Ἐλιηιανγ : Ῥτδθοθά.,, 
ΟἾΚ6 ἃ βύοῃθ᾽ ὃ 

οδηιρι5 ἢ6]α (Ε). σαὶ ὅτ. ϑοαγηυρ ϑμαηυδὶ) : οἷ, ΚΑ͂Ρ- κῆπος βαγάθῃ, Αρβ. 
Δι  ὨουΒθ Εἰ. λουοῖ λουόγῦ ΟΗΕ. λἀὄδα Ῥὶθοθ οὗ Ἰαηᾶ. 

“» οσαπιιγ Ὀοηὗ: 
ς8: 815 Ὀ1Ρ6 (ΕἸ). εαπαὶ οδιαγηοῖ ζοηγιθῖ3): ἔσοση Τῆοαπα, "κάνη ὈΥ-ἴοστα οὗ 

ἐκάννη, 866 σαη να. 

ΟΔΏΓΘΙΙΣ Ἰο ίλοο (Εἰ. ολαποοῖ οἰ οΥ}): οαπογὰ ἘἰΘβῦ. : “11ΚΘ δι Οὐδ 8 οἰδῦχβ, 
84.) 866 ΟΩΥΟΟΥ͂. 

ἌσἽδῆςοσ οσοῦ (ΕἸ. οαπζον) : ΤΟἰββίγη. ἔου ΚοαγΌΘΥ, οἷ, καρκο-ίνος (51κ. ζαγκῖη). 
ςοδηᾶοθῦ βηϊηὁ: -- "οοπαόδ, οἵ. αο-ςοπδ ἄτα, ἈΝΈΕΝῸ- 5Κ. οαπαᾶ 5ΒΪη6. 
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ςδῃϊ5 ἄορ (ΕἸ. οαπιαγῳ ᾿δηλι615) : Ἐ- ΟΝΊβ, οὗ, Κ-νοκ- 5Κ. ρυάη-, Ἐ-ΝῸΝ κύων 
(ἄἦον "κβών, "κών: ν ἴχοτα. ΟὈ]α6 68.868), Αττη. διό, Ζᾷ. φρρᾷη- : Βμοχὺ 
ἔοστη Κυνίβ Γδ, 8σιηῖ8, οἵ, Κυκ- κύνα Αοο., ΟΙΤ. οὐ θα. (Νόχσα. οῶ: 
ἘΣ. οσμδ), 5Κ. ρύη- (ἀμα Κυν-τόβ αοῦ. λιιηάϑ Ἐ). λοιπά ὃ). 

Τοδηϊβέγιπι Ὀδβικοῦ : Ἐκάνιστρον, Υ. 8α., ᾿τηϑᾶο οὗ τορᾶβ᾽. 
Ἔσδηπα τοϑᾶ: ἤκάννα, Η6Ό. φᾶηολ. 
ΤοδηηδΌὶβ Ὠορ (ἀρ8. λάπορ Ἐ.; διηᾶ Εἰ. οαπναβ ὁαηναϑ8) : Τκάνναβις, 

ΑΥ̓ΔΌ. Ζιριγιοῦ ΖΘΏΚΘΟΙ 709 ο. 

σδηο ἰὴ (Εἰ. οαπξ ὅθ.) : ΟΙν. σαπαϊα οϑϊί, αοὐ. λαλιὰ οοοκΚ Ἑ. ἦδρι. 
Τοδηςαγις Ὀ6Θ0]6 : κανθαρίς, κάνθαρος : Ἐργρθίδη (06 Ὀθϑύϊθ οσβῃϊρρϑᾶ 

ἴὴη Εἰ σΥρί) 9 
Ῥοδηίπασγιιϑ ἰδηκαγᾷ (Ε).): κάνθαρος, Ῥγϑοοθᾷ., “11Κ6 ἃ Ὀδϑῦ]θ ἱηνουυθα᾽. 
Τοδηςπδγιι5 ρο]αϊηρ : αδα] 8} (Β]αῦ. ΑὉ]. 491 Ο8111618. οαμμμ 6.118), οἵ, 

Ὑκανθήλιος ῬδΟΙ-8858. 

Τοδηίπι5 τ (ΕΜ. κανθός) : ϑ!ρϑῃΐβῃ (υϊηΐ.). 
σϑπι5 Μ 6 : τῷ "ουϑ-πῖι8, οἵ. Αρ8. λαϑιν ΟΎΘΥ ἘΠ. λαξο ὃ 

σαρΡοσ ροδὺύ (ΕἸ). οαὖ σωροῦ 1 οΟΡΥ (6) : κάπρος ὈΟΒΥ͂, Αρ8. λὰν ροοῦ: “βἰγοιρ- 
βοθηύθα ᾽ 9 

Ἡβυοῆ. κάπρα. αἴξ, Τυρρηνοί 18 ΟὈΒΟΌΓΘ. 
“ ςαρϑγὸ σδροεγὸ δῖὴ συ κ])ϑᾶ: 
ΠΔΡΙ 1115 Ὠδὶν (οὐ. ζαρίϊίδι, Βλανο ὑμ6 Ὠϑϑᾶ, Εἰ. ἀΐϑλθυοῖ) : ἔν. οαριί. 
ςαρίο ἰωκθ (ΟἿν. οσολέ οδρία, ἘΠ. οαὐὖΐθ οαδζοί οαἰοῖ οαΐθγ' οἤαϑα γοφαίία 

Ὑ]ηἀον-8ϑαϑὴ, 8σα οϊα) : τε "οορίδ, ΚΥΈΡ-, οἱ. ΚΥορ- οὗ. λα Ἰοϊποϑᾶ, 
ΚΥΈΡ- οξρὲ Ῥοτχί., ΚΥΌΡ- κώπη Ὠδιηα]6, δἃ ΚΥΟΜΡ- Τιϑίῦ. ζαηιρί Βθῖ26, 

ἩδΙΑάΙΥ δὰ αοὐ. λαΐἥαν τοῖβο Ἐ). ἤἄφανο δελουθ, οὐὐ δοοουτῦ οὗ [86 
ταθϑηΐτρ. 

ςαρὶβ ὈΟΥ] : “ οδρϑοίουβ, ργϑθοθᾶ. 
ςαρίβίγιπι Πα]ύοσ (ΕἸ. σαρϑίατ 3) : " ϑϑᾶβία)],᾽ Ξξ "οαρίἐ- γε, ἔν. σαριέ. 

.. ΤΟΔΡΡασὶβ οὐροσ (Ε).): Τκάππαρις, 5Κ. φαρλαγῖί ἃ Ὀ]αηῦ (ΟΥ Ὀοχγονθᾶ 
ἔσοτῃ 6Κ. ἢ). 

Ἔσδρϑα Ὀοὸχ (ΕἸ. οαϑ63 οσαϑδὖ, ολαβ63) : οἵ. Ἐκάμψα κάμπτρα. 
σαρυΐ μοϑα (Εἰ. αολίουε σαϑδαφα οαα οαὐαϑέγ οαρε3 οαξέϊ6 οπαξέοϊ οὐ} οον- 

γογαῖΐ 6.) : ΚΥΑΡ- Αρβ. λαΐία, 81. καρἄϊαπι μοῦ, 5]κ]]. 
Τοδγῦαϑιιβ ἢδχ: "κάρβασος ὈΥ-ἴοΥτα οὗ τλάρβασος, 5Κ, ζαγγρᾶθαβ οοἰΐοι 

(οΣ Ὀθοστονγϑᾶ ἔγοχῃ ἀκ. ὃ). 
-οδύ δῦσα σαγραιπα (Οδΐ.}]. 98. 4 Ἐ}}118) ΒὯοΘ : Τκαρβατίνη καρπατίνη, 

Οδγΐδη (Ῥο]]χ). 
ςατδδ ομδγοοαὶ : ΚΒΒ-ὅν-, οἵ. οογϑΐβ, “οατϊθᾶ ἴῃ ὦ Ὀαβκοὶ' (Ασ. Αϑῃ. 8388 

λάρκος ΟὨΒΙΟΟΔΙ]-ὈΌΥΠ ΘΙ Β ὈδΒ κοί). 
ΟΆΓΟΘΙ ΘΠΟ]ΟΒΌΣΘ (5101]. κάρκαρον) : " στοῦϊηρ,᾽ 806 οαποοϊἶῇ. 
Τοδσγο δϑίιηι ὈΘΘΚΘΣ : Τκαρχήσιον : ἔτογῃ 8 ῬΙΒι6Θ-ὭΒΙΩΘ 
᾿ατάδ ρἱνοῦ : κΒνη-όν, οὗ. ΚΒΡ- οὐγ, “ϑαχζῦ, οϑῃύσθ,᾽ ΚΕΒΡ- Οϑ]θν. ϑγδάα 

τηἷαα]}6. 
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οαγάιϊιιι15 ὑ}}180]6 (Εἰ. οαγὰ ΥΌ.) : ΚΥΒΡ-, “Βῃακίηρ,᾽ οὗ. κόρδᾶξ ἃ ἄδῃοο, 5Κ. 
ζαγά- Ιθὰρ, δηαἃ ΚΥᾺΡ- κραδάω ΒΏ8ο, ὟΝ. ογγαὰ δαθ. 

οαῖοῦ νηΐ: -- "ποασοῦ ϑχὰ ἀθρυϊνϑα οἵ, οὗ. κεκαδών ἀορυίνίηρ. 
οἄτοχ τυβῇ: ᾿ 
οδτδ5 ἀθοδὺ : -- "οααίξα ἔν. οσααδ. 
οδεῖπδ 11] (Εἰ. ΘφαΥ6ΘΉ) : 
ςαζηλθη βοηρ (Ε). ολαγΉ1) : τε "δοαπυηιθη, "οαπῖηιόη, ἘΡ. οαπδ. 
οαγὸ 68} (ΜΊν. ραγπα, Εἰ. οαγπαρσο οαγγίοη, οἤαγηθῖ οΥΟἨ6) : Νοτα. καβόν 

αϑῃ. ΚΑΒ ό8 : " ρογύϊοη ᾿ δὺ ὃ ἔδαβύ, Ο8ο. οαγηδίβ ρϑσῦ 6}. : 
“«οἜτὸ οδτᾶ: ΚΥΆΒ, οὗ. κναβ- [10. ζαϑσζζἑ βογαύοῃ, 81. ζαϑῆῇ.-. 
Ἐσδγροπίμπι ομδσυιοὺ (ΟἿκ. οαγραΐ, Εἰ. σαν ρθη 67): αδια] 180 (ΕἸΟΣ 8). 
ςᾶγρο ρίυοῖκ (ΕἸ. οαγροέ 8οαγ06): ΚΥΈΡ-, οὗ. ΚΥ͂ΒΡ- καρπός ἔγαϊύ, 5Κ, ζγρᾶπαϑ 

ΒγοΣα, ΚΥΕΕΡ- Γι. ζογρὼ 1 οαὖ, ΕΥΟΒΡ- Αρ8. λάγγζεϑέ Ἀδγνοϑὺ Εἰ. 

Ἐσάγγιβ ρος (Ἐ). ΘΟΥ̓ΘΟΥ ΘΟΥΥΎ οἠαγοξΐ, οαγόο οαγίοσαξμγο οαγἰύπρ ο᾿αγ 46) : 
αδυ 8} 2 οὗ. ΜΊν. σαγῪ (Εἰ. σαγὴ). 

οᾶτγιι5 ἄθδυ (Ε). οαγέ88 οπαγτέν οἤ 6718}. : ΚΑΞ- Οοῦ. λδγϑ μοιχός Ἐϊ. τσλογε 
οὗ. ΚΑΒ- ΟἿτ. σαγὰ ἔγὶθμα. 

οα538 μυὺ (Ε). εαϑοηιαΐα οαδῖπιο σωϑϑοοῖρ επαδιδίο) : 
Το ΔΚ. 5 ο]ἃ : βδρίηθ (ὕάσν. 1.. 10. 7. 28): 

ςΆ56ι::15 οὔ θϑβϑ (Ε)., ὟΝ. σαιυ8) : 
μαγάᾶϊν οὗ. Οϑἷαν. ζυαβῆ, Ἰθανθῃ. 

ςα58585 Ὠυμύϊηρ-ηθῦ : 

Τοδϑϑὶβ μοιγαϑῦ: Εἰύχαβο. (15814.). 

ςδ55115 δύ ὺυ (Εἰ. οαϑῆϊον ΝῸ.) : ξξ "οα-ἔι8, ἾΥ. σαγοδ. 
Ἰοαβίδηδα ομοϑύμαὺ (ΕἸ. ἘΣ). οαβίαηοί8) : Τκαστανέα : Αττὰ. (ΗΠ 6} 

 Ἰοδϑίδγία ουάὰν : -- "ουίαϑίαἰξδγίω, "καταστατηρία ἔν. "καταστατέω 56.{]6, 
καθ-ίστημι. 

Τοδϑίοσ ὈΘΑΥΟΥ: Ἰκάστωρ: 

οἀϑίγο : ἔν. "οαϑίγμηι Ἰουῖθ, 5Κ. ράβίγαηι ἔγοτα φα8- οὐ ὃ 
οαϑίγιμι ἰοτύ, οαϑέγα οϑιρ (ὟΥ. σαϑγ οἰ γ) : 
ςαϑίι:5 ΡαΓ6 (Εἰ. οαϑέο οἠαϑί6) : ἘΑ8- ΑΥ̓ΤῚ. 8δωϑέ ΥϑΌΌ ΚΟ, οὗ. ΚΑβ- 51. φᾶϑ8- ἴο 

οΥ̓ο συ. 

Τοδίδιιβ: Εἰγχαβο. Τοαύηιϊίε ἀϑηγγαθᾶθ ( θοκο ΒΒ. 2. 186), ἔγοτῃ 
πκατάμισθος γΘῈ8!. 

Τοδίαριυϊξα οαὐδρα]ῦ: καταπέλτης, ἴγ. πέλτη 5ηδ. 

., Τοδίδγαοίβ ροσίοα ]β : καταράκτης ἄονγη-Βηϊηρ, ἔτ. ἀράσσω 5 το (οἔ. 
Ρ]αῦ. καταρράκτης ῬογχύοΏ}]18, ἔν. ῥάσσω ῬΆΒΠ}). 

Τοδίαγασίγία ἃ βρίοο : "καταράκτρια Ἐ'ΘΙΩ. ἔγ. ργδοοϑᾶ,, “ΤΒΐηρ ἄονσι᾽ 88 
τ΄ ἐδ 18 Βρυϊκ]ϑᾶ. 
Ἠοδίδϑία βίαρθ: "καταστή, κατά -- ἵστημι. 

, Τοδίδ᾽α βρϑδγ: αδ 158} (ὅθυν. θη. 7. 741). 
οαἰδπα ομϑίη (ΕἸ. Ἐ). οἠήρποη) : “ οαρίατίηρ,᾽ ΚΕτ-, οἷ, Κεαντ- Οοῦ. ἔτᾶ- 

λἱπίδαη, Β6126. 
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Ἠοδίοσνα ὕσοορ : Οδυ 8 ([δἰᾶ. Οσὶρ. 9. 8. 46), Ξι "οαέοβ-υα, οἱ. ΟΙΣ. 
οαἰ, ΒρὨ. 

οδεϊπιιϑ ἀἰβὴ (Θ᾽ οὐ Πδιι κάτινον Ἄχτο ; Εἰ. ζοίξ6) : ἑοχοΐροι 3 
οδϑῖιιτ5 6]Ρ: 
Ἐοσδέιβ βῆδερ (ΜΓ. οαἱῇ ντῖ86) : βαθίηθ (γασν. Τ.. 1... 7. 46) : οὗ. Ζά. οἄ- 

οαὖ 5Κ. φρἄ- ΒΏΔΙΡΘΙ, 866 οὖδ. (ΔΡΙϑηῦ Α: Ὁ; ΟΥ οαΐμιϑ ΥΩΘΥ -Ξ "οοίόϑ.) 
οϑιιάδ δὶ] (Εἰ. οοισαγα σι6) : οὗ. Βκαῦῃ- αοὔ. ϑζανέθ Ἀθη οὗ ἃ σαταθηῦ 

Ἐ;. 8ῆοοί το. ϑοοιιὲ Ό. δον ὑ8.11, “ ρχο]θοὐϊοῃ᾽. 
σδϑιιάοςχ ὑγυ!κ οὗ ἃ ὑγ66 : “γχοϊθούΐοῃ,᾽ ργϑθοθᾶ. 

σδιιΐαα ρϑββαᾶρθβ, Ἵδι7]8 βύβικ (Ε. οοἵθ ζοϊ): καυλός, Τὴϊῤ, ζάκϊαϑ ὈΟΥΘ 
(΄ ΒοΟΙ]ον ἢ. ᾿ 

σϑιρο οδρο δυοϊκϑίου : [οσοῖρῃ ὃ 
αοὐ. ψαιρδη ὅο ἰγαῆο (110. ζιιβοῦῖνιθ τλοσομαηῦ Ο]αν. ζιρτοῦ) ἘἸ. 

ομαον οαρταϑαι οἧθαν οορε ΝῸ. κοῦρ 3ὸ ταῦμος στὶδα αοὐ. ζαιραΐαν 
βυσί Κο (80. ὃ ὈδΥρδ. 1). 

, σϑυσι5 Ν. ὟΝ. υἱμᾶ : Γἰ0. ϑοίάμτέ Ν. πὶπᾶ, 

σδϑιιϑα οδιι598 οδῦβο (Ε). Κἰοκϑλαιν γιι86) : 
ΒΘΙάΪν -- "εοιια-ἰᾶ, ἔν. οὔαϊδ (ΘΒ αἀδοϊαδ ἔν. οαθαδ) : ΟΆδηρο οὗ τχϑϑηΐϊηρ 

ἴοο νἱοϊθῃΐ. 

Τοδιιϑία Ὠδὺ : καυσία, ΜΜδοοαοπίϑη. 

Τα δ5 το ῖς: 
ςανοῦ ἰδ κθ οδχθ: Κκυονυ-, κο(β)έω ρογοθῖνθ ἀ- κούω ἈΘΑΓ, ΤΥ. ζξαισόϊὲ οὐδοηᾶ 

ἰο, 51κ. ζαυΐίβ χὶβθ; οὗ. ΒΚνου- θνο-σκό(β)ος ρτἱοϑύ, αοὔ. υϑ-ϑζανθ ργυᾶϑηῦ 
Αρ8. 8ορᾶνίαμ, ἸοΟΙΚ ΕἸ). δλοιῦ 8ἤδοη, ᾿ϑοωυθηον. 

Τοαν 114 τϑύ]Π]οΥν : “ οἱ οὗ Κπον]θᾶρθ,᾽ ἔξ. ργθθοθᾶ. 
οανι5 ΠΟΙ]ον (ΕἸ. οαρο οαγοῖα φαδίοι σαοῖ) : τε ἔσουοϑ, κοῖλος (Ξ: "κόβιλοΞ) 

Ἡβυοἢ. κόοι οαν 0168. 

-(6 Ῥοιηοηϑίχθυϊνο: ΜΙΓ. οὁ ὑπῖ8, αοὐ. -ἃ (ἰῃὰ ὑμϑαΐ γοὺ Εἰ. ἐλοιιρῇ)Δ, 
ΑΥ̓ΤΩ. 8 ὑΐδ. 

ςοάο ρον ἐποὰ : "ο6-4ἀδ, ργϑθοθᾶ, (οὗ. Οβο. οδ-δη-ἰϑέ νδηθυὶῦ) - τοοῦ οὗ 
αδ-πίτι. 

Ἑςδάδ ρο: 
Τοθάσιϑ οδᾶδσζ (Ε).): ἐκέδρος, οὗ. 51ς. ζαάαγαβ ταϊταοβδ, ([8ὺθ : Ὀοστονθᾶ 

ἔγσοτῃ Οἴκ. 3). 
ςοΐοῦδος ἐσϑαυθηΐϊθαᾶ : "φιοῖίο-δγ-, 866 οοἶδ. 
σοῖοσ αὐ͵οῖ : ΚΎΕΙ, οὗ, κέλης ΥΘΟΘΏΟΥΒΘ κελεύω ὑτᾷο, Ζᾶ. σαγ- 80 5Κ. δαγ- 

ΤΆΟΥΘ. 
(6114. Βὐογθσοοσα : " ϑονογϑᾶ ρ]δοθ,᾽ 866 Βᾳ. 
ςδῖδ μἰᾶθ: ΚΈΙ,.-, οὗ, ΚΕΙ,.- ΜΊΡν. εοἶΐηι 1 Ὠϊᾶθ, Κι,.- αοὐ. λμζζαγν ὕο ΟΟΥΟΣ 

ΒΕ). λεοῖϊ ᾿οϊηιοί ποϊδίον ἡιοϊ ᾿ιιϑῖς Ὠοιιδίη)98. 
«- Τοοῖδχ (ὕθστα. ἔγοσῃ υξὶδα) οαὐδοῦ : κέλης, 866 ο6767. 

ςα6151:5 Ὠἱρῃ : Ῥαχί. οὗ "οοϊϊ τϑὶβθ (-8ιι8 ἴοσ -ἰι8 ἔτοσῃ Ῥοσέ. ᾿οῖδ:), τέλλω 
κἶδβο, Γἰ0. ζέϊε᾽ γαῖβο, ἐγ. σοἶογ. 
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εὖμα οδοπα οβϑβϑηδ (Εἰ 6δ.) οόθδδ ἀΐππον (Ε..): Ν͵ΌτΔΡν. ϑόθπα Α0ο. ;ΞΞ 

πραρΥ8-πα, 8566 δἰϊοογηΐιηι, ΚΑΤΈΒ-ΝΑ : 

ςδηβιιβ χορ βίοσί τς (ΟΙΕ. οἷ8) : ΚΕΝΒ- οὗ, ΚΟΝΒ- κοννέω υπῃᾶαογβύδηα, 

ςοπέδ ρϑίομοσκ: ΚΥΕΝ -, οἱ, Κυοντ- 51... ταμέλᾷ, ἘΥΟΥ- ΟΗΟ. λαάαγᾷ 

Τοῦ. 
ςορίι 100: κντόν, 'δικατόν, ΟΙΚ. οδί, αοὐ. μπᾶ ἘΠ. λιπάτοᾶ, Τιϊδ. 

ϑεϊηιίαβ Οϑἰαν. δέξο, Ζᾶ. ςαΐσην 5Κ. φαίάην. 

Τοδροϊθηάγιηι ἃ Βρῖο6 : κῆπος ρθτάθῃ (806 οαἸ}ι8) -ἰ ὃ 

οὔγα ΜῸΣ (Ἰσ. οδὶγ) : κηρός : 
Τσδγαϑιβ ομουυγοῦσθο (ΕἸ. ολόγγν, ΟΗΟ. ζίγϑα πθθηοθ 1.10. στογόθπα Ο]δν - 

ὄγξδχη)α) : Ἱκερασός : 
Τοοσγοῦγιβ 8 βἷρ: Ουρσίϑῃ κέρκουρος : ῬΏΆΟΘΗ. ἢ 
ςογοῦσυπι Ὀσϑίῃ (ΕἸ. ϑαυσῖον) : ΚΕΒΈΒ- οὗ, ΚΒΕΒ- κάρᾶ (-: "κάρεσα), 81. 

φίγαϑ; 8180 ΚΕΒΒ- ΟΝῸΥ. λγαγϑὶ ΟΥΟΥΤΩ οὗ {π6 μοδᾷ, ΚΒΒ- ΑΥΤΩ. 807. 

(Ξ: "ϑα79) ἴορ, δηᾷ ΚΕ8- κόρση ὑθ7Ώ}190, 8Κ. φζγϑδάηι Ὠθϑά. 

οογμδ βοραζϑίθ: ΚΕΚΥΕΕ-, ΜῈΙν. οὐγέ τἱρῃὺ (" ἀϑοϊᾷθα.᾽), οὗ. ΒΚΥΕΒ- Α88. 

ϑοογαπ, οαὖ Εἰ. δῆσαν ὅο., ΒΚΥ0 8- 10. οζίγεϊ ὕο βορδσϑῖθ. 
Νοὺ -Ξ "ογζηδ, κρίνω ἄροϊϑ (806 ογξὀγιηι), ΟΥὁἹ Ῥοχί. σου]Ἱᾶ Ὀ6 "ογξυξ. 

ςογηϊι5 μϑϑάϊομρ : ΚΥΕΕΝ- 5101}, αοὐ. ἀναΐγηοὶ ;᾿ “οοποανθ᾽ (οἵ. ΒΕ. 

κι Ὀοβᾶθ ΟΝ νυ. 8ὁζ.41 Ὀον}]}), κέρνος ἀϊθῃ, ΟΝ οΥ. λυόγηα Ῥδαι. 

ςογεϊξιιβ οσζασθᾶ: ΚΥΕΕΒ-, οἱ. ΚΥΕΒ- ἐγκάρσιος 5Β]Θ 7186, ΒΕΥΕΒΒ- 10. 

ϑιογϑαβ8 ὁγοοκοᾶ Οϑ]δν. ὄγδϑ, Ὀθυοηᾶ, 

Ἰοδγῦββα σψῃϊῦθ ἰϑοᾶ: “ψ8Χ-}1κ0,᾽ "κηροῦσσα ἘδΙΩ. οὗ "κηρόεις Αα]. οὗ 

κηρός ΜΆΧ. 

ΟΟΥνΙΣ ὩΘΟΪΌ: - "ογῦυζα ἔτ. ΚΒΕΊΛΟΒ Ὀοηύ, ἐὺ. ζγοίισαΒ ΟΒ]Θν. ἀγιυΐ 

(οἴ. ΟϑἸαν. υγαξά ἈΘΟΙ ἔν. υγαϊέϊ ὕο ὑΧ}}). 

σοῖσι βαρ: ΕΥ̓́ΒΕΥΟΒ Ὗ΄-. οαγιῦ, οἷ. ἘΥΟΒΥΔ [1ὑ. ζάγιμὁ ΟΟΥΣ ΟΒΙΔν. 

ζγανα: “ Ἀοχηθᾶ;,᾽ ἔν. κέρ-ας ἨΟΤΏ. 

Ἰςδβιγοβρμοηάοῃδ δὴ Θηρίηο : "κεστροσφενδόνη, ἵγ. κέστρα ὈοΪὺ - σφεν- 

δόνη Β΄ ὴρ. 
ςδέοσῖ οδείοσι ὑῃ6 τγοϑῦ: 
ἐοδέι5 5θ68-το δύου : κῆτος: 
σδιι ψμϑύμου : "φιδιν Ξξξ ψιιῖ-ῦο (8.8 861. τε 82-υο), χιοῦ (Δ Ὁ]. οὗ φιιῖ) -- -ῦο. 
οὔνοῦ τονθ ὑἢ6 ΠΘΌΠΟὮΘΒ: 
ΤοδαΙγῦ5 8696]: ἔχάλυψ, ἔτομχ ὑπ ΟἸ ΘΙ Υ 068 (Το Π- ΤΟΣ ΚΘΥΒ ἴῃ ῬομὺμΒ). 
Τοδασα μουβο- σϑα! 8 : 
Ἐοπασγία ρβροσῦ (Εἰ. οαγὰ οατ γί 96) : χάρτης, Εἰσγρύϊθιηι (866 ραρϑτιιϑ). 
Τοἢ 818 σα 618 οἷα : χηλή: 
ΤΟΒ γα ὑοσύοΐβο : χέλυς, ΘΗΕΤΌ- ΟΗἸδν. ξοϊάυϊ. : 
ΤΟΙ πγ5 τοϑη]θ : χλαμύς, οἱ. Τγδοΐδη ζαλμός 5ΚΊ}. 

Τοδογάδ βυυΐηρ : χορδή: 
Τοποαβ ἄθηοο : χορός, οὗ. Γ0. ζώγαϑ ΟΥ οὗ βοΐῃρ. 
Τοῦτ 505 ρο!ᾶ : Ἰχρῦσθε ΗΘ. ἀᾶγῶ. 



ΕΤΥΜΟΖΟσ7ΟΑ2 ΣΔΕΧΠΟΟΝ 19 

Τοϊδοσγίιπ) ΘΌΡ : Γκιβώριον Βθ6ἃ ν0880]8 οὗ οο]οοδϑβία: Εἰσγρύΐδη (ἔγοσα ἐμ 
᾿ϑθὶ αἰ). 

εἶνιι5 οοᾶ: 
εἰςδάκς ὑτθθ- οσϊοϊκοῦ : ἐγ. οἱ σι γ. 
οἰ δΕΣ Βοαγ: ἔν. οἱσιν, " ὑατλΐηρ,᾽ Βα ραπίηρ (Ὀοὲτρ ὑῃμ6 ϑηᾶ οὗ ὑῃ6 Ὠαγῦ, 

οὗ, Ἄασυ. 1.. 17. 7. 91 Δ1118 Γο8 Ὡθαὰθ οἱ σΌΣΑΥΘ ὩΘαᾺΘ τηθᾶθχὶ ροὐΐβ ϑϑὺ 
(Ῥϑουν 8). 

Τοΐοςι5 οὶ: "κίκκος, οἷ. κίκκαβος : ῬΏΟΘΗ. ὃ 

Ιῃη ψω. Τ,. Τ,. 7. 91, οἱσοῦχῃ αϊοορϑηῦ τ θυ Ὀσϑϑιη ὑθη θη, ὑῃ 6 
Ὀοϑὺ ΜΆ. γοϑδαβ οἰδοιο. ᾿ 

εἷςοσ οὨ οἸΚ- 68 : τ "εροῖγ, ῬΥΆΒΒ. ζοοζῖγ8 68. 
Τοϊοπογδιπι ϑμαϊνο (ΕἸ). ϑιοσογ): "κιχόρειον Τκιχόρεια, Ἐϊσγρύΐαι, (Ρ] 1. 

20. 78). 
Τοῖς πάσιπι ὃ ΒΡΪῖ69 : {ἰκίκίλενδρον, οὗ, οδροϊεπάγιη : 
Τοϊοϊπιδηάσιιπι ἃ Βρῖ09: ἘΠκικίομανδρον, οἷ. Ῥγϑθοθά. : 
εἰςσηΐα (ἔοσ ὑμ6 ὕθστη. οὗ, Σαυδηΐιι8) Βύουϊ : 8α., ἔσογη 108 σορυ θα 886ο- 
ΤΟ ον 108 Ραγϑηῦϑ. 

εἰσασ ἴϑτηθ : "ον, ἈΥΈΚν-, οὗ. Ηοχη. πέπων σΘὨ.]6. 
εἰς Ὠϑιλ]οοὶς (ΥΥ. οὐσία οοον8, ΜΆΘΠΟΘ ΟἿΣ. 6.) : Ῥχϑθοϑᾷ., “ ἄοσῃθϑβ- 

ὑϊοαϊοα, ργοόνῃ 1 σαΥάΘ8,᾽ ἔζοση 8, Ὁ. "οϊοιιδ. 

ς;6Ὁ οἰ τηονθ (ΕἸ. οἷΐδ) : οὗ, κίω ρο, ΟΟχΏ. ε6 ᾷο ἔμβοι Ζθαβ8 δὅ86 8. 
εἴσηοςχ Ὀυς: 

Τομπδοάιϑ σϑηΐοι : {κίναιδος : 
οἰποίππι5 ΟΌΥ]: κίκιννος, Παρ]. (οἵ, ἐἐηεξγιδ ὈθΒ1θ τιτανισμόΞ): 
εἰηρὸ ρεἰχᾶ (Ε). ϑδλίπρίο8) : Ξξξ "οιύισνο ἔγοτη “οοηρυδ, οἵ. κόμβος Ὀδπᾶ, 
εἰπ15 88}68 (ηοὺ ΕἸ. οἵ 167) : τε "οσιιγυΐϑ ἔσουη "σοηΐβ, κόνις ἀπιϑῦ. 
Τοϊηπδιηδηληι Οἰππδηλ πη), Οἱ ΏΔΙΉΟΙ : Γκιννάμωμον "κίνναμον, ΗΘΌ. 

φὶπηζηιδη. 

ΕἿΡΡιΙ5 οἴριι8 βύδϊα: 
εἶγοιδ οἶγο]ο (ΕἸ). σαγοαηοὲ 8οαγοΐ) : Μούδἢ. κρίκος την, οἵ. ΚΒΙΝ ΚόΒ Αρ8. 

ἄγίηρ Ἐπ. Ἐ). γύμζ γαηΐ ταησὸ γυὶρ Τλαγαηφιιο. 
Οἰγγβ οὐχ]: τ "οίγϑιιβ, ΟΗΟ. λύγοὶ ταἱ]]οῦ (΄ ὑυδ6ᾶ᾽ 
εἶ υἱ μη : οὗ. -κιὶ (ἢ οὐκί ποὺ πολλάκι οἴθη), αοὐ. λί-πα 18. Αρ8. Ἐ). 

ἦε, Τλν. 858 ΟΒἾΑν. 9. 

Τοϊϑίιηι οἷο: ἀδυ] 8} ὃ 
Τοϊδβία Ὀοχ (Ε). ολοϑὲ): {κίστη: 
Τοϊίδαγα ᾿αὐὸ (ΒΕ). συΐίαγ) : Τκιθάρα : ϑοχρῖθίο ὃ 
οἰΐγαᾷ υἱυΐη : αοὐ. λίάγα ἰδμοΣ Εἰ., ἔσ. οἵ-8. 

Τοϊξπιβ όσα. ἔοστα οὗ οδάγηι8. 
εἶν 5 οοἰν!5 οἱ ΖΘ : 

ὨδΙά]ν οὗ. αοὐ. λείνα- ἨοαΒΘ6. 
εἰδιδ5 1088 : “ Ὀτοακίηρ,᾽ ΚῦΡ- οὗ, ΚΤ, Ὁ- κλαδαρός Ὀγ᾿ 0]6, 
οἴ} ΒΘΟΣΘΌΪΥ : - "οϊᾷ-ηι, Κἶ,-, 8606 οδἰό ϑαχᾷ ἑαην. 
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εἰδπιὸ βϑῃουῦ (ΕἸ. οἠαΐηι) : ἔν. δαθβῦ. "οάηια (οἷ. 7ἅ-πιαν), Κῖ,-, 8566 οαἰό. 
οἰαπ οϑίϊηιϑ βϑοσϑῦ: - δοζαηιἰθϑίγζγιιδ (866 ηιοαίαϑβίζηιι8) ἔν, "οϊαγι θέον 

ξοστηϑᾶ (οῇ 88]. οὗ ὀψιοϑίογ' ροαοϑί67) ἔγογα "οϊαηπας τε εἴαηι (88 χιιαηιαδ τΞ 
φυαην: 80 εἶδα ΜΌ]]ΟΣ οἡ Ἐ'ϑβύ. Ὁ. 47 - δοϊᾶᾷ 1.6. οἱα-η}). 

οἶδηρο οἸἰδῃρ (Ε.) : Κνυαναν- κλαγγή ϑυθδὺ., οὗ. κυτάονυ- Γὐὖ. κίαρέίὶ 
οϑοκΙθ. 

οἶδτιι5 Ὀτὶρῃὺ (ΕἸ. οἴδαν οἱαγοῖ) : 
οἶα 55:5 αἰνϊβίοῃ : - "οϊα- 5 οαὐθηρ, ἔν. οἰδαξα ὃ 
εἰδιιάδ εἰσάδ εἶδ βμαὺ (ΟΗ6. 5ἰίοζαηι ἔγτοση ουοϊαθγο) : "οϊαιιι8 Αα]., 

ἔν. οἷᾷυϊΐβ -Κ ὕΘΥΤΩ. -Ὁο-. 

εἷδιιάτι5 Ἰατὴθ : Ειιᾶῦ-, οὗ, ΒΚ. ςγδ-ηά8, - ὕθγτα. -ο-. 
εἶανα οἸαῦ: 
οἶδνὶβ Κου: κλη(β)ί5 : 
εἶδνιι5 πιδὲ], ἤθ]τω, βύσὶρο (ΟἿΓ.. εἶδί 8.118, ΕἸ. οἷουε οἷον) : 
οἰδηιθ 5 τα] : 
Οἷορῦ 5898] : αοῦ. ϊζύζγωη Εἰ. Βῃορ- ὔίογ, Ῥσγαββ. δυ-ζιρία πἰάᾶθη, οἵ. 

κλέπτω 5068). 
οἸἰθη5 οἰϊοιύ : Ῥαχγύ. οὗ οἰμοῦ, “ ορϑαϊθηΐν᾽. 
οἰἱρϑιβ οἰπροιβ 816]8 : τε δοϊορθιι8 οἷ. οἷορδ, "οονον,᾿ Ο]αν. ρο- ϊορὰ ᾿1ᾶ. 
οἸτ6 1146 ρδοκ-βδᾶᾷ]θ: “" βἱορίηρ, Ὀίγηΐη, οὐ "οϊοίίγαο, ΟἼτΑὈΥ. ζϊοῖγα 

1ὐΐον, αοὐ. λιοίέδγα ὑθηῦ, ΠΟΤῚ ΚΙ.ΕῚ-, 566 ακοϊζηΐ8. 

οἸἴνιιβ Β]ὁορϑ: -- ἑ"οίοΐνοβ, ἀοὐ. λαΐν ὑογὴ (“ ταουηᾶ᾽) ἘΣ. Τ.υἅ-ἴοισ, ἔΥΌΤΩ 
ΚΙΟΙ- ΑὈἸααὺ οὗ ΚΙ.ΕῚ-, 566 ἀαοοϊζηϊΐϑβ. 

εοἰοᾶςα οἰτδοα οἱοιδοα ΒΘΎΤΟΥ : ἔτοσῃ "οϊοιι-ἄσιι5 ΔΑ]. (560 ορᾶοι!8), κιιοῦ- 
οἵ, καὺ- οἶδ οἴθδηβο δῃᾷ κῦῦσ-Ὁ- κλύζω ψ8ΒΏ, αοὔ. ᾿ζιέγ8 οΟἸ68. 

εἴποῦ δὴ τορυϊθᾶ: κυῦ- κλύω Ὦθδσ, Ζᾶ. 51. ργε-, 866 ἐμοζιιξι8; οἵ. κιιενυ- 
κλέ(ξ)ος βίου, ΟΙν. οἰῶ τυσαοαν, αοὐ. λζέι-πια Ὠθθυΐηρ ΕἸ. ζιυηιδογίηο, 
ΟΒἸαν. δἰμέΐ Ὀ6 ἔϑχτηουβ, 5Κ. ςγάναβ βουῃᾶ, δᾶ κιου-8- ΟὟ. οἰιϑέσιι 
Θδγ5 Ζουβ8 286 Ὁ, Αρ8. ᾿ἰγϑίαη ᾿ἰβύθῃ ἘΣ., Τὺ. ζιαιμϑήέΐ (πὶ ἀ- ἔγοση 

Τοαϊοηΐο) ΟἾδν. δἰυλ Ὠθατίηρ, καὶσ-8- 51Κ. ργιϑλ- Ὦθ8:. 

οἰ 8 ὨϑΌ,Οἢ : τ "οϊοιιυΐδ, ᾿κλοῦνις κλόνις (οὗ. μοῦνος μόνος) ΟΒ ΒΘΟΓΌΆΤΙΩ, 
ὟΝ. οἴκων Ἀἷἱρ, ΟΝ οσ. λίαν ὨϑιΠΟΙ, ΓΤ λῦ. δοϊαμηιὶδ Ὠἷρ, Ζᾶ. φςγαοπὶ 5Κ. 

φγδηΐϑ. 
οἸτίηι5 ΔΡΊΒῊ : οἰῶγα ΒΡ6 : 
οο- σῖν (υθοα Ὀδέοσθ γΟΥ 618 ΟΥ ἢ : οοηιοαδ ΒΏονΒ “" ϑοοχωηροβιοῃ ἢ: 

ΟἿΣ. οο ἴο, αοὗ. ῬΥΘΗ͂Σ σα- Ἐ. Θπουσἢ Βϑηαίμοῦ : ἔν. σιτην. 
Τοοσσιηι βοδυϊοῦ (Ε). οοολίηοαϊ ; αι οοοπΥ ΘΟ ΟὮ 3) : Τκόκκος ΚΘΥΥΩΘ5-ὈΘΙΤῪ : 
Τοοοῖοα Βη81} (Ε). οοασῆ, σοοϊο]68}6]1) : κοχλίας, κόχλος : 
ΠΟΘΡΙ Ὀθρίῃ: τῷ "ου-ἔρὲ, εο- -- Ῥοτέ. (-τοααρ ]οοαίθα, 88 αθὰδὶ] ἰῃ Οοσω- 
Ῥουμ 8) οὗ αρδ, 5600 αρίβ007.---ΤυΌοΥ. 8. σο-δρὶ 18 ἔἴγογη "δρὶ γα ρ]οαῦθα 
Ῥοσῇ. οὗ αρδ. 

οδρίτο ὑμίη]ς : οο- -Ε ασιὶτὸ (ἔτ. "αρό, αρδ). 
ΠΟΠΟΥΙΒ ΘΠΟΙΟΒΌΣΟ (ΕἸ. σο17) : 60- «αὶ πογέιϑ. 
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Ἰοοΐαρδιβ οὐ (ΕἸ). οορϑο, ΕἾ. οοτῶρ ὉΪΟΥ σοιραῦ οὐ): κόλαφος, οἷ. κολάπτω 
ῬΘοΙΌ: 

Τοοιρῃία οἰ ρα ᾿οἱἢ- ῬΊΘΟ68 : Ῥ]ΌΣ. ἔγοτη κωλύφιον ἢδτὰ ῬΈΥΥΗΣΟΗ 8 Ὁ. 
71 Τιοῦθοκ, Ὁἱχηΐη. οὗ κῶλον 1θρ (ἃΒ δενδρύφιον οὗ δένδρον). 

(01118. Ὁ11}}: τ "οοϊγυῖθ, Αρδ. ἀν Ἐ!., οὗ. ΚΥΟΙΧΟΒ Τ10. ζάϊπαϑ ταοτπα ϑήῃι, 
ΚΥΟΙ ΝΒ οὗ. λαϊζιδ τοΟῖ ; Νοχα, Κυουόν, θη οΟ κολωνός ὨΪ]]: “1186, 
ΕΓ, οοἶδιι8. 

ΠΟΙ τπὶ ΠΘ60]Κ : - "οοϊϑιοηι, Α,8. μθαῖβ ΕἸ. ἐπαμθοσκ. 
ΤΟΟΙγΡυ5 ϑρῖο: τ νας ἀοϊῦ : ῬΏΟΙ. ὃ 
ΤΟΟΙ τα νϑυγηΐ661}1 : κολλύρα Τ0]], οὗ. κόλλαβος κόλλιξ : 
ςοἵἷό ἰομᾶ: -- "χιιοϊδ (866 ἐηιχιυίζτηνι8), πέλω ο, ἔτ. οοἶογ. 
Τοοϊοςβϑίιπι Εἰργρυΐδη Ῥϑδῃ : κολοκᾶσιον, ἔτ. κόλος Βύαηὐθοα -- Γἰκἄσιον 

Ὀδδῃ (Εἰσγρύΐδῃ, ἔγοσῃ 108 ἈϑὈϊ δ). 
(ΟἿΙΟΓ ΟΟ]ΟΌΓ : “ οονουίηρ ᾽ (οἵ. 5... νάγγηιαϑ ΘΟ]ΟῸΣ ἔτοσα υαγ- οονϑ), ἘΠ- 860 

οδἴ6. 
ςοϊοΞπέγα Ὀϊοϑύΐηρϑ: 
ςοἶυθος σΟΙΟΌΘΥ 5ΒΏ8Κ6 (ΕἸ. ομυογίη) : " Ὀυσ ΐτρ᾽,᾽ οὗ, πόλος διΧῚΒ, ἔτ. οοἶδ. 
οδίιπι βυγθίηϑυ (ΕἸ. οοϊαη ον οιζυογέ ῬΟΥ οι 118): Ξε "οακιζιηη, ἔτ. οατιζαθ. 
Τοοϊισηθα ἄονο (Εἰ. ομμἶνογ): "κολύμβη, κόλυμβος ζγθῦΌθ, ἔσ. κολυμβάω 

αἷνθ: " ἀποκίηρ 1085 Ὠρθᾶ᾽ (οἔ, Ἐ). ἄουε ἔν. αϊυο). 
ΤΟ ππιθ πη ἰορ : “ ὑυχηΐηρ ᾿-ροϊηὖ (οξ. νογέοδα; ὕΟΡ ἔν. υογίδ), 866 οοἷδ οοὔιδογ. 
οοἴυσηι 8 (1) οὐ 826] (5ὁ:ν.) : Μούδιῃ. ἔσσ ἔοογμ-ηιι8. ἘΤ. οογιυζιι8 οοΟΥ̓ψζιι8. 

(2) οὗ οοχηθὶ (Ε 680.) : Τ᾿ββίση. ἔοσ ἤοου- γι 8 ἔν. 60 -Ἴν|8. 
οοἷτ5 αἰδίϑξ : 

ποῦ “ γϑνοϊν ηρ,᾿ ἐΓ. οοἷδ οοἶ6γ, 8.8 ὑῃ αἰδπίθ γα 8 Ὠ6]1α δ ξοδΥΥ. 
- ΤΟ οηῖδ Παΐγ: κόμη: 
ΠΟΠ165 ΘΟ ΡϑηΐοΣ : ἔγοση ἔσοηὶ οἰ η1.---ἸΝ Οὐ ἃ ΘΟΤΩΡΟΌΙΑ ἔτ, 6. 
οδη115 Κἰὶπᾶ: ἔγοση ἤοοηι οίηι ὶῦ νοῦ6 1 ̓θηρυῃθηθα ὑο ἔοστη Αα]. (οἕ. 

οἵρδδ ἕν. οὔρίδ, 8660 ἐπιηιᾶγιϊβ 8δρίδ δϑυλᾷ 81.015), οὗ. κοινός Κὶ ἃ τε "κομ-]ός. 
Οοϑηνΐ8 ἴχ 9 Ὄνθμοβ 'η801. (ΕἸ. βομηθιᾶθσ 19) οὔβουσθ, 860. Φοσᾶδῃ 

ΞΞ- οδηνγῖβ, 880. ΒΒ ΘΠΘΙΘΙ -Ξ σοηι68, 806. Βγόδ) -- σοηυηυϊβ8ῖ. 

Τοδη βου ΟΟΠΊ5ΟΥ Σ0υ6]: "ἔκωμίζω ἔξ. κῶμος Ττον6] (116 κωμάζω ἴΒ ἔτ. 
κώμη ΥἹ1116,66). 

δηλ ΔΙΊΔηρ6: ἐΡαὺ ὑορούμον,᾽ ἔγοση ἤοοηι (866 οδηι18). 
Ἰρυ-ἰηυδ ἴτογῃ ὀπὶ ὕθικο ψουἹᾶ σίνο "οοοηιῦ, οἵ. οοοίιι8 ὈΘΒ1ἄθ οοἱξιιϑ: ἸῊ 

Ῥ]δαῦ. ΒΘΟΟΏ. 976 Τιῦνγο γϑϑᾶβ οοεηπιρέϊοπαϊοτι (06 8, αἸΡΗ ΒΟ : 086 
τοδαϊηρ οοπιρίϊοπαϊοόην ἰΒ ἀπ ὕο Γὐὖνγ᾽ Β “ ΘΟ 1ο 8,1 βθηὶ,᾽ 8. 72. 4). 

ςσοιιρδβοῦ οοῃμῆμο: "ρᾶβοδ ἮΧχ τ “ραο-8οδ ἴτ. ρμαοσΐϑοογ, οἱ. Ῥ]Ίη. αϊἱδβρξϑοῦ 
βϑρδΊϑίθ. 

ΤΟΠΊΡΙΟ τοῦ : 
ςοτηρίξιιπι οσοββ-Σοϑά : ροίδ. 8ο᾽. 
ςο02- ψ] 0 (Ὀοἴοσθ ΔΩΥ ΘΟη8. Ὀὰΐ », ὃ, η1): ΟἿ. οοη-.; ξξ ἔσοηὶ, οἰηι. 
Τοοθοδδ, 5}6]] : κόγχη, 866 σοηρίιιϑ. 
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ἘσΟΙΟἢ 5. θη 118: "οογιοΐιιϑ, κόγχος αϊθϊθούϊο ἴοὼΣ "κόγκος, οἱ. 51.. ξαηυζιβ 
ΤΑΊ Πού. ; 

ςοποίπηιι5 Ὡθαῦ: ᾿ὨΘΥΤΠΟΙΪΟΙΒ,᾽ τ Ἰσοη θη -Ἴυι8 ἴγοχῃ οοη-οἷπδ βΒουπαᾶ ἴο- 
δοῦμθι. 

οομοΡ ὸ Βηΐ8ῃ οἵ (Ρ]δαῦ. '8685 ἴῃ ὕμε βαθ β80η86 " οὔδύι τι οοηδοίΐδχη ᾿ 
δια “ οὔδύϊι οΟομ οἱ 1180 ᾽): αἰα]θούϊο ἔοσ "οοποιιηνῖδ ΟΥἨ "οοποιδ]ὃ ἣν. 
ομηνιζιι8. 

οοπάδίπι (ἴῃ ῬΙδαῦ. Ῥγοῦ. ὑγίβυ} 8010) στρ : ἔν, Ὑποομάιιϑ, ἩΘΒΥΟΒ. 
κόνδος ΚΏΟΡ, 51-. ζαπάαβ ἸΌΤΩΡ. 

οοηάϊςοϊδ ἀρτϑοσαθηῦ : Ρ1Κ- οὗ. Ε1Κ- αϊοδ, “ Χ᾽. 
ςομ δ᾽ ῥγθβουνο: Ὀγ-ξοσῃ οὗ οοπαδ Ῥαὺ ἰορούμοσ (οἵ. ρίηιϑζίινην ϑαποϊίιηι 

ἔγογῃ ἔρίηϑὶδ ϑατιοὶ ὈΘ65146 ρίϑέμηι βαπούμηι ἴτόγη ρίγι8δ ᾿8ϑαγιοδ), 866 -δ. 
σοηδιξὸ ομθοκ : Ἐγηίμβ Ῥαγῦ. ἔγ. θηῦ- ΟΝ ον. αἶα Βῃδῖο, 8Κ. ἀπᾶ-. 
ΤσΟΏΚΟΣ 868-66] : "κόγγρος Ὀγ-ἔογτα οὗ Τγόγγρος (866 οδγ 108). 
σοηροσγῦ ΒΙΑΝταβ ΕΣ ἔν, ΤσοΥγαθ. 
σοηρίιβ αὐδτὸ: “58}611-0]],᾿ ΚΟΧΚΗΥ- κόγχη ταῦΒ86], 51. ραηζλάθ δᾶ 
(σι ἢ -6-) Τυϑὺδ. 8666. 

σοηρστιδ τηθϑϑῦ: “ {811 ἰὴ σιδῃ,᾽ ἴσοσα "ογῶδ 1811, Τὰν. ογίάξί [8.11 ἄοντῃ, 
αγβῦ- οὗ ἀνβου- σγαυΐ8. 

οδηῖνοῦδ οσομπῖνοο οορηῖϊνοῦ Ὑ]ῈΚ: ἔχου "ηρυοῦ, 866 ηζοίδ. 
οῦτοσ δἰξθχηρῦ : 
σοηαιυηΐβοῦ ΟΟὟΘΕ: ἔσο ἔσια-)-ἰ8ε (οὗ. 7γὩυΐϑοον ὈΘΒιᾶθ ζγ07), "φια-ηδ, 

Κνα- οἱ, κΥᾶ- πεπτη-ώς ΟΥΟΘΟὨηρ (ῸΣ πτ -Ξ π οὗ. πτόλις -Ξ πόλι5). 
Ῥοσί. οομηηιοαὶ δια Ῥαχῦ. φιιασίνην αγῖνϑηῃ ὑορούμοσ 1ϑἰα. Οτΐρ. 20. 2. 

85 δῚΘ ἔγσοχαῃ ὕμο ἔμ]}1Ὸ Σ ΚΥακ- κατα-πτακών ΟΤΟΘΟΒΪηρ, οἱ. Κνυλκ- 
πτήσσω ΟΥΟῸΟὮ. 

οοπϑιάογο ἱμβρθϑοῦ: 
Ὠδσαὶν (1) ἔτ. οοηυϑι δ δῦ ἴῃ βθββίοῃ, ἔγζοσηῃ διἀδ, 88 “Ἰοοῖκ αὖ 8Β601}18 ὑῃ 6 

οτῖρ. ταϑϑιΐηρ : (2) “ἸοΟΚ δὖὺ βοτηϑύμίηρ Ὀσὶρὐ,᾽ 5υ10- οὗ. Βυ1ὺ- 10. 
σισἀὰδ ΒΗ 

ΓΟ Πὑππ|ι ΘΘΒΘΙΩΌΙΪΥ : ἔν. 8066. 
οοηδίοσηδγα δύῃ : ὈΥ-ἔΌσυη οὗ δογ-ϑίογ 76 ΟΥ̓ΘΥΨΏΤΟΥ (88 αρροϊϊᾶγα οοπι- 

ροϊϊᾶτε οἱ αρροΐΐογο οοηυροίἰογ6), οἵ, 51.Ν- ΟΥ̓. 5ογηδη 6 δβδύουμπαορᾶ. 
σοπϑιι] οἤϊοϑὲ τηδρίβύσαῦθ : ἐουγαθαᾶ ἔγογη Ῥ]ΌΣ, οοηϑιιῖξ5, ἴγ. 860οδ. 
ςσοηϑι10 ἀρ]: ογαὺθ : “ βὶὺ ὑορϑύμοσ,᾽ ργδϑοθᾶ, 
σοηίδηιίηδ ὈΪΘηᾶ : ἔν. "έαρηνονν ὑουομίηρ, ἑαηθδ. 
εοδηξδ (οδηςίο ἰαύο, Του θᾶ 68, 1Κ91] 1. 429) ταϑϑύϊηρ : Ξε "βοουογυίὶδ αἰθϊθοῦϊο 

ἴουγη (866 οὥγία) ἴοσ οογυυθη ἰδ. ΐ 
οσοἠξιηιᾶςχ ᾿ῃΒοϊϑηῦ, σοῃειπιδ 118, ἰη50]} : ΑΝ 8076} (ἢ Ρυ]α6). 
Τοοπξιβ Ρ0]6: κοντός, ἔν. "κέντω κεντέω Ῥτΐο]Κ. 
ΤοδΏ:15 ΘΟ0Ώ6: κῶνος ὈΪΠΘ- ΘΟ. : 

ὨϑΙάΪΥ δαᾶ (1) ΟΝΥ̓Ὸτ. λώηη, Καοῦ, οα δοοουμὺ οὗ 88 Ἐο αΙΝ (2) 8 
φςἄπαϑ στϊηαβίομθ, 866 6ὅ8 (ΠΟ ΣΘΒΘΙ 866 Οὗ ΤΩ ΘΒ] Πρ). 
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σοηνοχιβ νϑυ]θϑᾶ : "νασιϑ Ῥαζέ. ([ΟΥ [6 ὕθσχω. 8566 οδϑιι8) οὗ ἔυαοῦ Ὀοπᾶ, 
866 ναοϊϊό. | 

σοηνίοίιπι Οὐΐοχγ : ἔν. υζοιιϑ, “ γηϑϑύϊπρ' ἰῃ 86 βύχοον᾽.---Α]80 βρο]ῦ οορυΐ- 
ἐζμην 8ι8 ὑμο᾽ ἔν. υζέα, "ταθούϊηρ οὗ συαοδὺβ᾽. : 

Ἐσορδίηι5 Ὀδδϊκοῦ : κόφινος : 
᾿ ΘΟσαδ οοοκΚ (ΕἸ. ἘΣ. οοἶα οοοΐηπον ζιολοην ϑιρσὶοοί Ὀἱϊβοιοί) : Ξε ἐφμοφιδ, ΚΥΕΚΥ- 

πέπων Υἱρο, ΚΥΟΚΥ- ὟΝ. ροδὲ ὈδΙΚ : Ὀ]ομαϊηρ οὗ ὅθ ἔοστηβ ΚΥΕΡ- [Γἰύ. 
ζορὼὰ 1 ὈΔΚ6 δηᾶἃ ΡΕΚΥ- πέσσω 1 ὀοοοκ, ΟΚ]δν, ρέζᾳ, Ζᾷ. 851κ. γαο- ὁοοκ. 

σοΥ ᾿οαζῦ: οογά- τΞ ΚΒΌ-, καρδίᾶ κραδίη, ΟΙΤ. ογίαο, Τὺ. δεϊγαὶ8 ΟἾΔν, 

ϑγαϊοο δγζαάϊοο, ὅ1Κ. ἀξα, οἵ. ΚΕΒΡ- κέρδεα 168 (΄ ̓ η 6] ]ζθηοθ ἢ, ΜΙΣ. 
ἑογὰ τὺ, αοὐ. λαϊγίδ Ὠθατὺ Ἐ;., Αὐτὰ. δἱγί, Ζᾶ, χαγαά- (ἴῃ χαγαζ-αἄίὶ 

αἀονού ὁ), 8660 οαγάδ. 
Τοδγαϊϊυπι οοτα] : "κωράλιον ΏΟΥ. ἔογ Τκουράλιον : 
σΟΥΌ:5 Ὀδδβικοῦ (ΕΒ). οογδεὶ) : ΚΒΒΙ- οὗ. ΚΒΒΒΙ- ΟἾΝΌΣ. λγΐρ. 
ΓςοΣ 8 ΒΟΥ (ΕἸ. οογυοέί6) : ὈγδθιΘοθᾶ., “ οΑΥΥγης ἃ Ὀθδικοὺ 8.1] οὗ βίοῃθβ᾽ ο 

ΒΟΙΘ 88 δ ΒΏΟΘΠΟΣ (εὐναί). 

Τοογάδχ ἃ ἄδῃοθ: κόρδᾶξ, 866 οαγ(ιιι8. 
Τσοσγίδηάσιπι. οοσίδηᾶοι : "κορίανδρον Ὀγ-ἴογτη οὗ Τκορίαννον : ΘΘΙΆΪΟΪΟ 9 
σογίιπι Ὠἰᾶο (ΕἸ. σιμύγαϑθ φΗΟΥΥΨ 3 8ΟΟΜΥΩ6) : τὸ ᾿χιιογίηι, ἈΥΈΒ.-, οἵ. 5Κ. 

σαγτΩΒ. 

ΓΠΟΣΩΪΣ ΟΥΟΥ: ἔτ. ἔσογηῶ (866 οοαοηζα), ΚΟΒΚΝ- οὗ. ΚΟΒΝ- ΗΘΒΥΟὮ, κόραφος 
ὃ. Ὀἰϊχᾶ : ΝοΙη. ΚΟΒΟΌΝ (866 οοἶζί8), ΏΘΗΟΘ κορώνη ΟΤἹΟΥ͂. 

ςοζηῖ! μοῦ (ΜΙΣ. οογ; ΕἸ. οογη 2 εογγιοϊζατη ΘΟΥ6Υ) : ἘΒΝ- Οδ]δ ϑῃ. 

κάρνος ὑξσατηροὺ (ΗΠ οβυοἢ.), αοῦ. ῥαιμγηη ΠΟΣᾺ ἘἸ., οὗ. ΚΕΝ-ανο- 851-. 
φρέηραηι, 806 ογαηιδδ. 

ΠΟΥΠΙ15 ΘΟΤΏΘ] : ΚΕΝ-, κράνεια. 
Ηδτγάὰ)ν δαα Γν. ζκίγπα θα οὗ Ὀσαβημοοά. 

Τοογόηδ ραχδηᾶ (Εἰ. ογοιρη) : Εϑχα. (86. ἑαθηυΐα) οὗ "οογδηιιϑ, χορωνός 
Βιχηοηϊᾶθβ 174 ΒΟΥ : ὁ ΜΟΧΏ ΟΥ̓ ἀϑιλ θ 78,᾽ 566 ολογῆϑ. 

ΠΟΓΡΙΙ5 ὈΟΑΥῪ (Εἰ. 607}8 (0Υ}86): ΚΥ͂ΆΡ- πραπίδες Τηϊα ἹΕ, Ζα, ζοΐγ» ὈοὰΥ 
51κ. ΖΥ} ἴοστη, οἵ. ΚΕΥ͂ΒΕΡ- πρέπω ΌῬΘδΓ, Αρ8. γῇ όσα ΕἸ. τηϊαγι. 

ςογίεχ ὑδσκ (Εἰ). 071): τὸ "χιιογίθα, “οαὺ ΟΥ̓ (οὗ, ἘΠ. δαγὰ ἔτ. ὄδγθαξ), 
ΚΥΕΒΤ- 10. ζογέὼ 1 δὐγῖκο, οἱ. ΚΥΟΒτ- ΟϑἸαν. ἀγαίάκα Βιοσύ, Ζά. ζατεί- 
οαὖ 51. ζαγί-, διὰ ΚΥΒΕΝΤ- Αρ5. λγοπάαῃ, οαὖ ἄονῃ (5 Κοϑῦ) ΕἸ. γόπά. 

οογεϊηδ οὐτγίῖμα οο] σοι : ἔν. ομγέμ8, “οαὖὺ ἄονγῃ,᾽ ποὺ [8.1 116 0ῃ6 ατι- 
»λογα, οἷ. ΤΟΥ. 4. 1026 ἀο]ὶα ουγίϑ. 

οογ-βοι5 βοογ.ΐβοιι5 (ΕΤΟΡὶ Αρροπᾶϊχ, Κοὶ] 4. 198: οῦ ὑπο ἔϑσεχα. οἵ. 
ἐαδγἄϑοια ηιοϊϊϑοιιϑ ἡἸπαγίϑοα υορῖϑοιι8) ΘΥΩΡ : ; 

σοσσι5 σάνϑθῃ (ΜΓ. ογῶ ; Εἰ. δοΥΤ σι ) : ΚΟΒ- κόραξ: ᾽ν ἃ 
ΤΟΌΙΥΟΙΙΒ Β80]Κ : κώρυκος : ; 
σοΥἾ 15 (τὶ ψ 88 ὑμο᾽ ατθοὶ ἢ οογαΐι οογϊι5. Βοσοῖ: ΚΟΒΕΙ- 88. 

λάμεῖ Ἐ).., οὗ. ΚοΒ1,.- ΟἿΣ. οοἶΐ. τ ἐς 
ΤΟΟΥΣΙΏΌι15 οἰ αδίοσ : κόρυμβος ἴορ, κἔν- ανο- οἱ. ογαπιδξ, 866 οογηῶ. 
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Ἠοδιδίοβ ααὐἷνοῦ: "κωρῦτός ὈΥ-ἴογτα (866 εο)1)067) οὗ Τγωρῦτός : 
οὖβ Πϊηῦ: Κῦ-ΤΙ8 οἱ, ΚΟ- ΝΟΒ 5Κ. ρἄπαϑ ατὶη ἀβίομῃθ, φῷ ΒΏΔΥΡΘΙΩ, 866 οαξιι8. 
οοϑίδ τἱρ (ΕἸ. αοοοϑὲ οοαϑὲ ουϑίθΥὙΔΟΏΘΥ οτ]60) : οἴ. ΟΒ]αν. ζοϑίϊζ ὈΟΤΘ ὃ 
Τοοϑέιπηι ἃ ρ᾽δηῦ: Ἰκόστος, 51. ζύδμίδαϑ. 
Τοοΐδιγηι5 Ὀοοῦ : κόθορνος : 
ΤοΟΕΑΡΙ5 ο18Ρ : κότταβος 8, 51ο᾽] ἢ σΆΤΩΘ : 
Τοοζίαπα οδίομδ οσοοίδηδ 8Β118]} ρβ : εὐὐόδέμα ϑγχίδη (Ρ] μα. 18. 51), 

ΗΘΌ. φτέδη ᾿ἰ0{16. 
οοὐεῖ-ἀἱδ οδεῖ-ἀἱδ (οἱ. Οαὐα}}. 68. 141 οδιζαηα ΜΆΒ.: Μαγῦ. 11. 1, 2 
. φιιδιταϊαπᾶ απδδὶ ἔν. φιυοί) ἀδ᾽]γ : Τιοο. οὗ ᾿οδίιιϑ "σιυδ-ἔνι8 (οοΥΥοΙ ϑυΐνθ οὗ 

ἐδ-{1ι8), ἔν. φιιῖ, - αἀὐξβ. 

οὔξυγηῖχσ (ΟΥἱᾶ, αὐϑ8ὶ ἔγ. κόθορνος, δυυλβοΐθ}]}]ν “ θοούθα᾽ ἔογ βρη ρ) 
οδίισηῖςΣ (1.6. "οοίξιγηζα) σοσξιγῖχ (ΟΘροσ, οὶ] 7. 108) αὐ} : ἔν. 
Ἐοοοί- γ-α (860 σογηα), Κνοκτ- ΟΗΘ. τυαλέαϊα (ἘἸ.). 

Τοονίηηι σονίηι8 ΟΡ: ΒοΙρίο (Ἰὰσϑη 1. 426), -Ξ- "οο-υορ-η05 ἔχ. ο0- ἢ 
νοῦ, οἵ. Ὗ. ογ-ισαΐη, ΘΟΏΥΘΥ. 

σοχᾶ δΐρ: “"Ῥοϑῃηᾶ;,᾽ Κνοκβϑ- ΟΙχΖ. οὐδ8 ἴοοὺύ, ΜΗ6. λαΐδβε Ὀθῃᾶ οὗ ἴζη66, 

Ζᾶ. ζκαϑῆα Βῃουϊᾶον 51. ζάζϑἪιϑ ΘΥΥΑ ῦ. 
ςοχοπαϊχ Εἷρ (ἴοσ ὕθστα. οἵ. οἱασοημαῖα;. 8161] ἔν, οἰ ἢ): ἔν. "οοασονιάα (866 

σΟΥ̓ ἴα) " ὈΘΩαΙηρ ᾿ (οΥ ὕθσυα. οὗ. πιδγοηαα), ἔτ. ρταθοθᾶ. 
Ογᾶρτο Βοχγηθῦ: -Ξ- "ξογᾶβ-γδι, ΚΕΒ- οἱ. ΚΕΒ- Τὺ. δγίγϑζου- (ΝΌΣΩ. δείγϑσϊῃ 

ψ88Ρ ΟΊ ν. 8ὁγδονζ Ὠοχηοῦ. 
Ἠσαῦ δ οΔΌΔρΘ : κράμβη, κῆν-αΥΖ, 5606 οογγηιδιι8 σΟΥ̓ πῶ. 

σγᾶριι4 ἰπἰοχίοθίϊοι : 
ποὺ ἔτ. κραιπάλη. 

ΟΥΆΒ ὑο-ΤΏΟΥΤΟΥ͂ : ΞΞ "ογᾶβ8 ἴΥΟΥΩ ΟΥ̓ αβϑιην " Ο]Ο86 ᾽ (1.6. “68. ἢ), 8α. 3 
οσϑ 55:15 ὑῃοῖκ (ΕἸ. σγοαβο) : “γηθ θα, -Ξ "ογἐ-ἰ68 ΚΥΈΤ- οἵ. ΚΥΕΒῚ- ΟἿΣ. 

οογέΐε Ὀ811 οὗ ΜΟΟΪ, ΚΥΟΕΤ- κύρτη 66] κροτώνη ΘΧΟΥΘΒΟΘΏΘΘ ΟἿ ᾧγζθββ, 
αοὐ. λαγάτδ Ὠδτα Ἐἰ., 51. ζαϊμύπαϑ Ὠατᾷ ζαΐξαϑ Δ ΟΚΟΥΜΟΥΪΚ ζαγί- Βρὶνι, 8α. 

οὐδε 5. το Κοσσοσκ (Εἰ. σγαΐο σνί) : ἘνΈτί- οεαγίρο ατὶβῦ]θ (΄ τηϑβμϑᾶ ἢ), 
Οἱ. ΚΥΕΤ- κάρταλος ὈθΒὶκού κρατύς πἰχοης, οὗ. λακγαάβ ἄοοσ (ογίᾳ. οἱ 
σ]ΟΚοσ τ) Ε). λεγο Ἀοαγαϊηρ ᾿ιυγϑί, ῬΥΌΒ8. ζογίο Ὠϑᾶβρθ. 

ογδθοσ (Ποῖ : “ΣΠουθδβίηρ,᾽ ΖΓ. ογδ-βοῦ, 
ςτδάδ Ὀο]ονθ (Εἰ. σγαημέ γυαϊβογοαηΐ τϑογοαη) : τα "ογοα- αὖ, ΚΒΕΒῸ- Ὁ, ΟἿΣ. 

ογοίζην 1 Ὀθ]ὶονο, 5... ςγαή-ἠπᾶ- Ὀδ]ίονο; “ρυὺ [Π86 ποατῦ ὕο,᾽ ἔτοχη 
ΚΕΕΡ- οὗ. ΚΕΒΌ- ὉΠΑ͂ΘΙ (07,  -ἀὖδ. Α ποτᾶ οὐ μ6 ὈΤΒΡΥΘΟΙΘ, δ ηᾶ 80 
ποὺ τϑρθγάθα 88 ἃ οοχηρουμᾶ (10 } νου Ὀ6 "ογδγζὅ ἔγζογω "ογε δ 
Ἐογοά- 7). 

οζεπιὸ θυχῃ: 
ΟΥΟΠΊΟΣ Ὀχούῃ (Εἰ. ογδαΉ}): 
οζθῦ 86 (Εἰ. ογ οἷο) : 

Ὠδχάὶν ογο- Μοίδν. ἴοὸσ οογ- Εἰϑβῦ. σεγμβ ογϑθοῦοσ, ΨΆΥΥ. Ἵογϑῦ ΒΕ, 
οὗ. κΚνοῖ- Ζᾶ. 851. ζαγ-. 
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ΤΟΣΘΡΟΣ υποοχίδίῃ : βθθΐηο (το) : “ἀδυϊκ,᾽ ἔογορο8- ἐν. ογοριιδοιοζιγηι.. 
οσγορί δ β| 'ΡΡοσ: 

Ὡοῦ ἔΤΌΤΩ κρηπΐς ΤΩἸ]ἸὕΑΥΎ Ὀοοῦ, 866 84. 
σσορῖάδ ἰουμᾶαοϊίου : 
οὗ ἔγοτῃ κρηπῖς ὈδδοΙηοηῦ: 

σγαρὸ σού]: τὸ "ογοχιιδθ, ἘΥΒΕΚΥ͂- κρέκω γῆ κῈ ἃ ὩΟΐΪβ6 ὈΥ βύσιΚίῃρ, 
Οϑῖδν. ἀγοζίαξἑ ὕο ἀυδοῖκ, οἵ. ΚΥΈΒΝΕν'- Αρ8. ἀγίρσαη ὗο βουμᾷ Ἐ;. 
γῖης ΝΌ. 

Τοσδρυβουίυπι ὑπ] ρηῦ : ϑθὈΐη9 (ὙᾺΣ.), 866 ΟΥΈΡΟΥ. 
σσδ-ϑ00 γ,οΥ (ΕἸ. ἀοογμό ογόὶῦ γοογ) : ἔχ. οΥ 66. 
οσϑίδ οὔκ (ΟΙσ. ογξ ΟἿΔΥ ; Ἐ). σΥ̓αψΟΉ) : " Β{68,᾽ ογδέιι8 Ῥατῦ. οὗ οοΥ δ. 

ΟΥΣΌτυΠ βίϑνο: ΜΊ.. ογδαίλατ, ΚΗΪ-ΘΗΞΟ- οὗ. ΚΒΕΙ-ΌΉΙΟ- Αρ8. γί οὶ ἘΝ. 
γίαϊο ; ἴτοτα ΚΕϊ- κρίνω Βοραγαῦο, οὗ. ΚΒοι- αοὗ. ἡγαΐηϑ οἸθδ,. 

οσϊπιθη ἐπαεϑδα ἔν. κρίνω ἀθοϊᾶο, ῥχϑϑοϑᾶ. 
ΟΣΤΩ5 Παΐγ: 

ποῦ οὗ, 1.10. 4γ6γ 78 ὈΥγΊ50]6. 
οσίϑο οσβ8 τήῆονϑ 6 δ ἢ 68: 

ποὺ οὗ, αοὗ. δ-λγίϑ)ανγι ΒΏ δ ἰκ6 ΟΕ, 
οσῖβριιβ ουσ]ϑᾶ (Ε). ογαρεὶὴ : οὗ. ΚΒΕΙΒΡ- ΑρΒ. ἀγόϑραη ὕθδιυ ὕο ρΐθοϑβ Ἐ). γαϑὉ 

Ὑγαρῖον, ϑι λα ΚΒΙΡΒ- ὟΥ. ογγοῖ, οατ]ϑα (Ε). ογοαϑο). 
εὐδία ὑατ: 
σσγϑοὶο οσοδῖ: Ξε "ογακποίδ, Τὰν. χγαινζίὶ Ο]αν. ζγικῆ, γα θιι. ἡ 

οσ-ἀϊ5 τὰν : Κυβεῦ- ΜΙΣ. ογῶ, 51. ζγῶ-γαάβ, 866 ογϑέα. 

Τοσασδηδ οππιπηῖηδ ῬΌΓΣΒΘ: οὗ, (ἱὺ ἢ} 2) ᾿κρυμέα Ὀγ-ἴοττη οὗ Τγρύμέα Ὀδᾷ 
(866 ΟΠ 967 οΟΥ̓ (08) : 

σσππιοσ Ὀ]οοῦᾶ: τ "ογῶβ-γ, οἵ. ΜΊΓ. ογῶ : “ ουχα]οᾶ, ὑῃῖοΙς ᾽ (88 ΟΡΡ. Μαῦθι), 
ἔν. ογῶϑ-ία. 

ΤΟΣΌΡΡΟ ΙΔ ΣΙ ΘΠ δυο 8 : αδα 18} (Τ80.). 
οσῦβ ἰῷ ἔγζοσχη Κῆθθ ὅο δ Κ]6: "αγᾶ᾽ (88 ΟΡ. ὑμο ὑῃὶρ}), ἔγ. 8α., οἵ, 

ΑΥΤΩ. 971.--ΚῊ 818. 
εγ βία οτυβὺ (Ε). ομϑίαγα): ΚΥΒΌΒ- Βασᾶ, Αρβ. λγῶβο οαχίῃ, οὗ, Κυβῦβ- 

κρύσταλλος κρύ(σ)ος ἴγοπῦ, 1,10. ζγιμδχὰ Ὠδὴ], Ζᾶ. ζἀγιιϑὴ- ἱΠ])ΌΧΘ; 566 

ογῶ-ἀτι8. 

ΤΌΤΕΣ ογοββ (ΕἸ. Ἐ,. ΠῚ ογιιϑίψ εἸ0786): Ῥυηΐο (88 ἃ αν αρίηἶδη 
᾿ηδύγχυχηθηῦ οὗ ἑογθα ΓΘ) ὃ 

εοὐδίξιπι οἱ ον (5101, κύβιτον) : ΚΥῦΒ- " Ὀοπύ,᾽ Οοὗ. λιοθ ὨἱΐΡ Ἐ. Ε). ὅοο» 
λει», 81. ζιιδ-)4ά8 ἈτΑΡδοΙοᾶ, 

ευδὸ 116 (Ε.. οουον) : ΚνῦΒΗ- κύπτω ὈΘηᾶ, οὗ. ΚΥΌΒΗ- κῦφός ὈΘηὗ, ὈΥ- ΤΟΥ 
οὗ ρσγδϑοϑᾶ, 

Τους}1.5 Ὠοοᾶ (ΟἿΣ. οοσιῖ ; Ἐ). οοιοῖ) :- 8} 188} (Βαπίομίο, Φαν. 8. 145). 
σους 1118 οιςι}}1}15 οὐοκοο (Ε).): κνυῦυκν- κόκκυξ, 110, ἀιιοίξξῥ ΟΥΥ 88. 8 

οὕοκοο, ΑΒβυσ. ἀποιζις οΌοἸκοο, οὗ, κυοῦκν-- ΜΙΣ. οὔαοῆ, Οϑαν. ζιζα- 

υἵοα 81. κὔζκαϑ, σεξιοταδῖορ. 
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σους η1}8 ΟὈΟΌΤΑΡΟΥ (Ε).): ἔν. Αα). ᾿οιισιίηιιϑ  Ὀαϊκοᾶ, σἷρο, ᾿Ξ εοφμδ, οἔ. 
πέκων (τὶ ρ6) “8 κΚἰηᾶ οὗ σουτᾶ ποῦ οαΐθῃ {11}] ααἱῦθ τἰρο᾽ ([.1446]] ἄς 
Βοουῦ). 

συςυτγδὶία ρουγᾶ (Ε).) : Βοᾶμρ!ὶ. οἵ οογδίβ, " Βηθροᾶ 1116 ἃ Ὀαϑκοῦ᾽. 
ὃ ος5 ουοκοο (Ρ]αῦῦ. Ῥοσβῶ 178 Εϊύβο;], ἔγοση ατγαΐοσ ; ΜΆ585. οισιῶ) : 

ἔν. σιιοῶζιιϑ. 
οἴ δ 5ύγῖκα: ἔν. κοἴάιϑ ΔΆ]., κνοῦ- οὗ. ποίη 518.88 (- κΧῸΡ. ίη, "βύσυοϊ ᾿ 

ὈΥ [6 5106), Αψ8. λοᾶ-υαηι ἈΘῪ ΕἸ. ΕἸ. λαν ἦοο, Τὶ. και Βραὺ Οϊαν. 
ζουαξὲ Βὑτῖκθ6. 

οὐἱοίία ΡἸ]]ὸν (ὟΝ. ογϊολμοά, Ἐ. φωάε σιϑοΐοπ οουηξεγ 8.6) : "τουπᾶρα;,᾽ 
κνυυσκΥυ- Γΐ, κι δὰ Ὁ8]1, οἵ. κυῦτκυ- 5.κ.. ζαγοάϑ ΟὈΒὨΪΟΙ. 

οἸἸοχ ρηδὺ (1Υ. ομΐ): “ ΠΟΙ έτις ̓Ἷὰ 15 Βιρηῦ, ἔν. οοἷδ οοἶον. 
ΟἸ]1η8 σΟΙηα, Κιοθη (Ε). ζύζη) : ἔν. οοἱδ, “αὐοᾶ 1ὉΪ οο]ορϑηῦ ἰρτιθχη 

(ν8::.). 
ΟἸ]16ι18 οὔ! δι : οἱ, οδίσιϑ βοτούστη : ἕν. σατοζαθ, “αν ἃ τασαϊ᾿. 
Οὐ] π11158 βία : ΕΥΜΟΒ κάλαμος, οὗ. ΚΟΙΜΟΒ Αρ8. ἀθαΐζηι Εἰ. λατΐηι, ΟΒ]αν. 

8ἰαηγηα. 

οἰ]ρ6 οοἷρα ἔδυ] (ΕἸ). σμἰρνίδ) : 
ουἱοτς ΚαΪθ (ΕἸ. σοιέον' ομΐα88 οἰμζζογὴ) : 

5Κ. ζιῴλαγαϑ "ΘΙΧΘ᾿᾽ ΒΘΘΙΏ8 ἴοο ἰδθ (4.. 600) ἴο ΘοΟΙΏΡΔΓΘ. 
οὐ111τ.5 οὐ] ]10.5 οι1}11}:18 Βϑιοσ 18] γὙ0586] : 
οἴ15 πυγή : ἔτ. οαπίας, " ορΘαΐηρ᾽. : 
οὐπ|} σοπι- τὶν (Εἰ. Ραγϑσοη) : κοινός ΘΟΧΔΤΏΟΣι ὑπ ἀκομεῖδς, 866 οδηινῖ8), 

ΟΙν, οοηυ- ΜΙΆ. 
οσὐπηι" 4τοπὶ αππὶ ΜΏΘΩ : ἔτοῃ ΚΥΟ- αοξ - 8. οαΒ6- ΘΠ ἀἸηρ (866 ἕαηε : Ὀὰΐ 

σμῆνα ἰ8 ΟὨ]Υ͂ ἃ ΘΟ] θοῦ Σ6 ἔοχ οἵη ἴῃ Τοχοηὐὶυβ ΒοθΌσαβ, [61] 17. 28). 
οἰ σα τη 68)]-ὑ : 
Τουπληιπι οὐτηΐῃ : Τκύμινον, ΕΘ. ζαηνηιδηι. 
ουπ}1:1:15 ὮΘΘΡ (Εἰ. σιμηγυδογ) : τ "οιιδ-ΐιιϑ, “ ἀγο θα, ἔν. ομδίδινηι, οἵ. ΚνοΟῦΒ- 

Αρ8. λδᾶ» Ἐ᾿. ᾿ 

οὕὔπδο οσϑᾶ]θ: Ξ "οοΐπασ, ΚΟΙ- κοίτη ον, οὗ. ΚΕΙ- κεῖμαι ᾿ἰἰθ, κἴ- Ζά, 
51. ρἷ-- 

οὐποῖοσ ἀ61ΔΥ : ΚΟΧΕΥ- 51. ραπζ- ἀουδί. 
οὐδε σοηςξ15 8]]: “ἱπο]υβῖνο᾽ (869 γγθαυ6η8 ΟἸλγι18 8066), Ῥατί. οὗ 

"οοηρυδ ἴ.6. οἴηιρδ. 
εὐηοι5 ϑᾶρο (Υ. νη, Ἐ,. οοἱρη οοΐη) 

ὯΟ ΓΟΒΘΙΔΌΊΔΏΟΘ οὗ τηϑϑηΐϊηρ ὕο κῶνος, 866 οδηῖϑ. 

Ἐουηξου]α τ 1 (ῬΟΙΥΌ. κύνικλος, ὟΝ. οισΐπρ, Ἐἰ. οοπογ): ΤΡοτίδη (Α 6] 18} 
Ν, Α. 18. 15) ; ῬΓΙΟΡΘΟΣΙΥ “Ἰἰ016 ἄορ, ΞΞ ἜΜ (σθαοθ ΝΉΘ. 
ζαπιιοϊι θη, γα 10), ἔν, οαγυΐδ. ᾿ ἘΣ 

Τοιηῖ|.8. βανουσυ (πού. οὐ ζα ἴῃ Ῥ]δαΐ. ἥγη. 985): μον δνὴ 
ΟἸΏΏ15: ΞΞ "Πομέεηϑ, ΚΥῦτ-- κύσθος κυσός.(Ξ ᾿κυτ]ό:) κύτος ὃ βοΙον, Τῶι. 

ζιιέμ8 ῬΌΓΒΘ. κ᾿ ᾧ “ 
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οὖρα ὑὰᾳὉ (Ε). οοο» οἱ» σι ροία οοἱ οἱ} σοὐίοὶ κἰδε; ΟΙαν. ζώρα ΟΡ): 
Κκυῦνρ- 5Κ. ἀἥγαϑ οἷ, οἵ. Κνῦυρ- κύπελλον ΟΡ, Αρ8. γιὲ Ηἷνο ἘἸ. 

οσρὶο ἀρβίσο (Εἰ. οουδί) : ΚΥΌΡ- οὗ. ΚΥΕΡ- οαρὶδ, " ὮΥ ἴο δκθο᾽ (866 
αηϊιδ). 

σαρρδ58 οἴρδ5 ἀδϊηύν : “ργοθαγ, ΚΥΟΡ- Ἰοηρ ἔοστη οὗ ργϑϑοϑᾶ., οὗ. ΤΟΣ. 
οἴ ρδιδ ἀοδὶτθ Αρίοὶαβ οορρᾶσία λυ οῖ8. | 

ἘσΌΡΓΣΟββιιβ ΟΥ̓ΡΥΘΒΒ: ᾿κύπρεσσος Ὀγ-ἴογτα οὗ Τκυπάρισσος, ΗΘ}. ζορῆθ᾽ 8 
ὖχθθ. 

οἷγ 416 Γ ὙὮὨΥ: -- "σιδα ΔΌ]. οὗ σιυιῖ, 
οὔτα οἂΐθὸ (ΕἸ. ργοοίου γον ϑοοιῦ 81,76): ΞΞ- "οοΐϑα, ῬφἸϊρυΐθη οοἰϑαΐθη.8 

Ουγανοσυσῦ, ΚΥΟΙΒ-, οὗ, ΚΥΙΘ- τε-τι(σ)-ηώς ΒΟΥΓΟΥΪΩΡ. 
συγου δ γ6 601} : "οιγοιμίμ ὑΐπ, ΚΥΒΚ- οὗ. ΚΥΟΒΚ- ΖΑ. ζαγές- Ὀ6 δ 1} 

5Κ. ζαγς-, ΕΥ̓́ΒΟΚ- σγασοη8 (806 σγαοὶ 18). 
οὔχία αἰνίβίοῃ : -- "οουΐγία, 60- (866 οδηέίδ) -- υἱῦ, οἵ, Μοϊδβοίδῃ οουθλγῖιυ 

οοηγνοηῦΐα. 

συγ τὰῃ (ΕἸ). σοΟΥΤ ΟΥ̓ οογϑαΐγ)}: τὸ "χιογϑῦ, ΚΥΒ5- ΜΗ. λιυνγοη, ὙΠ ΟΥ̓́Θ. 

αὐἱοκὶν ἘΣ, λωγγαῆ. 
οσιγίι5 τηυὐ]αύοα (Εἰ. ομγέαϊ, ΟΗΟΘ. ζριυγα Βῃουῦῦ) : ΚΕΤΟΒ Καῦτο: Β8]1οϑᾶ, 

Ῥαχῦ. ἔτ, ΚΕΒ- κείρω οαὖ, ΜΊΣ. οὐγέ Βτη8}}, οὐ. λαΐνιιϑ Βποχὰᾶ, 
ουγνι5 Ὀθηὺ (Ε). οὐ) : 
ΟἸ15Ρ15 Ῥοϊηῦ: 
εὐιϑίδβ ΚοοΡοὺ (Ε). αοοοιέγ6) : ΚΌΖΡΗ- οἵ, αοὐ, λειια Ὠοδχᾶ ἘΙ. : 
οὐΕἰ5 βίη : Κυτ- ἐγ-κυτί Ο1086 (ς΄ οἡ ὕμο 8|π᾽), οὗ, Κῦτί- Αρ8. λψά 8146 Ἐ:. 
Τογαίδιιβ 18α]6: κύαθος : 
ἼΟΣΡαοα ὑχαηβροσχῦ : "κυβαία Δα]. Εϑτα. ἔν. "κύβη Ὀγ-ἴογτα οὗ κύμβη, 866 

ογηιϑα. 

ἼΟΣΟΠΙ5 ΟΥ̓ Ήϊ5 βδῃ (ΕἸ. σγοστοῖ): κύκνος: Κὐκν- 5Κ.ι φυζγάβθ Ὀτὶρῦ, 
ψὨΪύθ. 

Τογαῖρα οὐπιῦα Ὀοαὺ (Εἰ. οοοηιδ): κύμβη Ῥοϑὺ, ΟΡ, οὗ. Κηνυμβε- Ζᾶ. 
κλλθπδα τοὺ 5Κ. ζιρηυδῆάϑ. 

Τογεθ δ πὶ ΟΥτ Ὁ] (Εἰ, ολίηιθ): κύμβαλον:: ' ἜΠΡΈΒΡΟΟ, ἔν. φχϑϑοϑᾶ, 
ΤΟ ἶβιι8 οἱονοσ : Τκύτισος : 

Τάραάκ,ιϑ ναχοραίθα : δαίδαλος, ὈΑΙῸ- Αρ8. ἐᾶ  ἀοΙοαῦθ, Ἰογα]. ᾿ 
«ἀἀπὶ θη 16 (1 φωξάασηι χιοπάαηι) : ὃ οαβθ- ϑπαΐηρ (οἴ. Ζ600) ἔγοσα ῬῸ-, 

866 -α6 -αο -ατὐηι. 
ἀδπιηιδ, ἀκ τη8, ἀθοσ: ΣΠΞΠ 0 ᾿ 
ἀδηληιη 1088 (Εἰ. ἀαηναρο) : Ξε “(ἀαγηιηη, ῬΑΡΧο- ΟΝΟΥ, Ἣ βδοχίῆοο, οἵ. 

ῬΑΡΝᾺ δαπάνη ΘΧΡΘΏΒΘ, ἔν. 8α. ' 
ἄδρβ ἰδθαβύῦ: οὗ, δάπτω ἀθνουγ. ᾿-" : 
Τάδρ51115 (ἔθστω. δέος γυοὶ 8) ϑατηρύπουβ: δαψιλής, ΞΞ δαπ-τι-λ-ἧής ἔν. 

ῬΙΓΘΔΘΟΘΑ, ' 

«(ὰ ὁ οἸΣἷο (1 ὑμᾶσ ὅσο. πᾶ ψιαηιαδ) : -δε (ἰἡ ὅδε τοιόσδε), οἷ. -ἀαηι:; ΄" 
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ἀξ ἔγογση (Ε.. ἀδηίζθη) : ΟἿΚ. αξ δοποθσηΐηρ: τ "υξ ἃ οα80-ἴοστὴ ἔν. αυ 
ὑνο, δώ- (1ῃ δώδεκα ἔνθ ῖνο), ΟΙν. ἀᾶ, ΟΝ]αν. ἄνα, 8Κ. ἀυᾶ, 566 ἄπο αἐ5-.- 

ἄδςοπι θη (ΕἸ. ἀΐδηναῖ 3): ῬΕΚΜ [ἰ0. ἀδϑοίηυξ8 ΟΒ]αν. ἀοϑείῦ (τι ἴου ᾿ν ΟΣ 
086 ογᾶΐη 8] ῬΕἘΜ-ΜΟΒ, 866 πουθηὶ ϑθμίθη:), ἴοΟΥ ῬΕΚΝ δέκα, ΟΙΥ, ἀδίοδο γ7ι-, 
αού. ἑαΐλιη Εἰ. Ἐ). ἐὐΐν6, Αττὰ. ἔαϑη, Ζᾶ. ἀαφαη- 8Κ. ἀάρφα. 

ἄεςεὲ ὈοΗΐΒ : ὉΕΚ- οὗ, ῬΟΚ- δοκέω ΒΘ6ζη. 
ἀδ-ἰδη δ Γ6Ρ6] (ΕἸ. ζεπαὰ γε ογ): “ Ὀθϑῦ ΟἹ, οὗ, οἵ.) δ βυσῖκο ἀραϊηβῦ : 
ἀξ-ἔγαζιπι (ΡΙΔυὐ.) ταύ Ὀοἱ]θᾶ ἄονχῃ : ΒΗΒουτόμ Αρβ. ὀγοᾶα, Ὀγοϑδᾶ ., 

οὗ, ΒΗΌύτομ ΤὨγδοίΐδῃ βρῦτον Ὀ6ΟΥ, Ῥασίβ. ἔγ. ΒΗΒΕῦ- ἀρ8. ὀγοδυαι 
Ὀχον ΕἸ, ΑἸβο ἀδέγεισ ( ὁτρ.) ταυβῦ, ΒΗΒύτομ ΟἿΨ}. ὀγμέδ Ἀθϑὺ, Αρ8β. 
ὀγο Ὀτοίῃ ἘΣ., οὗ, ΜΊν. δγυΐἐδ, ΘΟΟΪΚΘΙΥ. 

ἀθ-ποορ5 ποχῦ ξο]᾿οσίηρ (οτὶς. Αἀ].) : ἔν, εἷδ -- ἱποίρίδ ὈΘρΊΏ. 
ἀοίη-ἀα ὑμογθαῖξίοσ : "αθ- ἴηι "ἔγζοση ἰμδΐ,᾽ ἀδ- "ον ΑὮΪ. οὗ ὦ (οἵ. ἐϊζέγγι 

ἐβίϊηι). 

ἀδ-͵ογὸ ΒΘ: ξοχτηϑᾶ ἔοσ ἀδ-7 γ᾽ οὐ διλδὶ. οὗ ρξ᾽ εγὸ αὐθιὶ τε ρογ-7τδ. 
ἀδιδηΐο ἀδίτηΐο (αυδδὶ ἔν. ἐζπιην “πιϑὺ ἢ οἤδστη : ἔν. ζδηΐϑ. 
ἀ8-16ὖ ἀθβύγου : 866 ἐἰδζιγι : 

ποῦ ἔν. δηλέομαι (ΏοΣ. δᾶλέομαι) σύ. 
ἀδ-Πογὸ οοη βίο. : ἔν. δον, " βοὺ ἔγϑϑ᾽᾽ ἔζοσωῃ οχύσϑ ουβ τηϑύδον. 
ἀδ-Π}Ὀπτι5 δηοϊηθᾶ : ἔν, "ζίδιιδ ϑιιοϊηῦ, Ώ1ΒΗ- Οὗ, 1818Η- ἀλείφω. 
Τάδ!ρῃῖηυβ ἀο]ρμΐη (Ε).): "δελφῖνος Ὀγ-ἔογτη οὗ δελφΐς : “γουηρ,᾿ ἀΝΕΙΒΗ- 

δέλφαξ ῬΟΙ͂ΚΟΣ δελφύς ΜΟΙ, οὗ. ΑΥΟΙΒΕ- αοὐ. ζαϊδδ οο]ἢ Ἐ)., Ζᾶ. σαγέιεα 

. ΜΟΣΩ 5Κ. ράγδδαϑ. : 
-ἄδηλ ϑμο] ἑδΐο (ἢ ἐδέάφην τάφηι ἑαἀοηξίάθηι. ἐξάθην ργζάδην φυΐάφηιν ἰαπάδσμι 

ἑαηῃξιιάθην ἐοξτ θη): -Ὁμ, οὗ. κρύβ-δα βοοτούϊγ, 5Κ. 1-αάπι 1ῦ (506 ξαΦηι). 

ἀδηιὸ δ κθ ΥΔΥ : ἔν. "άξινιιϑ Αἃ]., 84. (866 ὁηγ6). 
ἀδηλιηι οὖ Ἰθηρίῃ : Νουῦ. οὗ ᾿ώξηνιι5 Αα]. ἔγοσῃ ἐδ. 
ἅδη 10: ἴοσ "αδο-πῖ, οὴχ. 88]. οὗ δδηιῖ 6 -- ᾿86χ-Ἠῖ. 
ἀδηΐ- 46 οὖ Ἰοηρίῃ : ἔγ. "άξηε, ἀξ - -6. 
ἄδη8 ἰοοίῃ : ὑντ- ΟΙζ. ἀξί, αοὐ. ἐιιέμιι8 ἘἸ. Ἐ. ἐδ, Ζὰ. ἀαπίαπ 8Κ. 

ἀάπίαϑ, οἷ, Ὁοντ- Τ10. ἀαπῶδ ϑνὰ.. ὐῦ} οορυ]αύίνθ Ρυθῆχ ὀ-δούς : Ῥατί. 
(σι γτοαπορᾶ σγοοὐῦ) οὗ οαάδ. 

ἄδηβιιβ ὑμ 10} : τ--Ξ "αάοηί-ύα Ῥατῦ. ἔτ. ὉΝΤ-, οἱ, δασύς -Ξ- δῃτ-ούς. 
ἄερβο Κηρδᾶ: δέψω, οἱ. ὉΒΕΒΡ- ΟΗΟ. χώραη ὑχϑϑιᾶ ΟἹ ; ἔο ἢ ὉΒΒΗ- δέφω 

Κηρϑά. 

ἀδοϊάοσγο Ἰοτρ ἴοσ: 
Ὠδγαὶν (1) “τλΐβθ ἔγοση ὑῃθ βϑββίου, ἔγ, διώδ: (2) “"ἴ1] ὕο 866, 866 

εογιϑιαογό. 
ἀδ-5εἰπὸ τυδῖο ἔαβῦ : ἔγουη "ϑέαγιδ "ϑία-πιὸ Βθὺ, Β7Α- ϑεϊοςς βίαπαϊηρ, ΜΊΣ. 

868806ἷ (-- "Εἰ-Β0-(-)}, οἵ, αοῦ. 5ἐα-"-ἀαπ βραπᾷ Ἐ)., δῃᾶ 5τλ- δἰ. 
ἀδιογίος οσβα (ἔοσ ὕοσση. οὗ, δαίουίου ἐγιζοΥἹ 0 7) : : ἀοροηῃοσοῦθ,᾽ "αδίογιιϑ 

ἴγοση ἐδ. 

ἄσιι5 μοὰ (Ε). ἀειιοε) : τ "ὠξυιι8, ἀϊυιιδ. 
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ἄἀοχίος τἰρῃῦ : Οοσηρδασχαίἑνθ ἔοστα, οἷ. δεξιτερός, ἔΥΟΥῚ ὉΒΚΒ- δεξιός, ΟἿΓ, 
6885, αοὐ. ἑαΐΐβ-:υα, οἷ. Ὁ ΚΒΙΝΟΒ Γὐ. ἀοθείηιὰ τἱρη Ὠδηᾶ Οϑ]αν. ἀοϑζηϊ, 
τὶ σοῦ, Ζᾶ. ἀαδλίπα 85Κ. ἀάββ,ζίηαϑ. 

ταϊφοῖα αἰοὶ (Ε).) : δί-αιτα γτηϑίηὔθηδηοθ, ἐγ, διά ὑΒτοΌ ἢ -Ὁ αἴνυμαι ἴδ!κο, 
Οβο. αδίσίϑ Ῥαγὶΐβ. 

φάϊςεα Ἰασθαϊῦ : δίκη, ἔτ. Βα. 
ἀϊςᾶχ υἱυ, ἀἰςὶδ οοστησηδηᾶ, ἀἰςὶ5 (ἀθ:.) ἔογτη, ἀϊςὃ οομβθογαΐα : "1κ- 

Ζάᾶ. ἀΐς- βΒηονν 5Κ. αἷς- Ῥοϊηύ, οὗ, Βα. 

ἄϊοῦ ἀεὶςῦ βδγὺ (Εἰ. ἀἱρλέ ἀϊέξν) : ὉΕΙΚ- δείκνῦμι βῃον,, αοὗ. ρα-ἐοίλαγμ Ῥτο- 
οἸδῖτη Ἐ). ἐοζοη, ἐδθη, ἐΐαν, οἷ. Ῥγϑθορᾶ. 

ἀϊογοςίι5 οσυοὶῆθᾶ: ΡΟΡ. θύγσω. (αυδϑὶ " ἀ198 γϑούμβ,᾽ ΘΌΡΒΘΣ ἴση ἔοσ 
“ 1685 τη8]08 ἢ, ΟΣ αϊγοοίμβ “ οαὖ ἰὴ Ὀΐθοθβ᾽ ἔγοσῃ α- γἵρδ. 

ἀϊδ5 ἀ185 ἀδν (ΕἸ. 7οτεγηιδν 80) ΟΝ 7) : ὉΪΈ- οὗ, Ὁ5Ε- 5Κ, ἀνᾶύδ Βκν, ὅδ, 8696 
αἀϊμγηιϑ τνπαζναθ.---- Α180 ΕΥ-, δίαπινγι ὕνσο ἄδγβ. 

ἀϊοίτιβ βΏρΟΥ : ΡΕ6- οὗ. ΡΕ6- αοῦ. ἐξζαηπ ὑοχοὴ ΕἸ. ἑαζε ἱαοῖς ἐϊοκ ὅχο, 
ἐϊοζκῖο. 

Οβο. ἀεροίαδὶ8 (Θ᾽ ποὺ οὗ ὦ τηδρὶβίγοῦθ, αὐδϑὶ " Βηρουίηρ᾿ ὑμ6 ρα ]ῖς 
ΤΩΟΙΘΥ͂ 1) 18 ΟὈΒΟΌΧΪΘ. 

ἄτρηιϑ πογύδν (Ε). ἀαΐηέμ ἀοίριι ἀϊϑάαίη) : “ἸούϊοΘΘὉ16,᾽ ἔν. ἀϊοῦ. 
ἅ1-ρὸ Ἰονθ: ἔγοτη "ίορδ οδύθ ἴου, οἵ. ὑηέοὶ-ἰορῦ πδο-ἴορδ (611 ἔχϑθ πὶθἢ 

Ῥουῖ. ἴῃ -αἷ) γοϊίρίδ, ἀ- λέγω οατο ἴον. 
ἅϊ-πὐὶςῦ Πρηὐ: “Βύσ Κα οἡ αἰ βδοσοηῦ βἰᾶ685,᾽ ηυϊοῦ, 
ἅϊγιι8 111]-ογηϑῃθᾶ: -- Ἰώνι-γόθ9 ἴχ. ἄμο, “" αἰδογθαῦ" ἔγοη σὺ βῃου]ᾶ 

6, οὗ, βϑυν. θῇ, 8. 285 ϑϑδὶηὶ οὐ ΟΥαθσί, ααδ ὯῸΒ τηδ]α, αϊγϑ, 
ΒΙΡῬϑ]δηΐ. 

ἀϊ5- (οὗ. ἀ8-ὑδίτϑδῃ Ὀυγβὺ) ἀ1- ἀραχὺ: Ἰοβὺ οδϑθ8β ἔγ. ἀμο, “ἴὴ ὕνο,᾽ οἵ. 
Θού. ἐυΐ9-ϑ ἰδ δ ἴο βορδγϑύθ. 

ἀἰβοίρυι5 ΡΌΡΙ]: -- "αϊϑοί-ὅϊιι8 Αα]. (806 ἀῶρζιι8) ἕν, 8α. 
ἀϊβοῦ ἰϑαχῃ : -- "αἱο-8οῦ ἴτ. αἴοῦ, “ Ὦδινο Ῥοϊηὐθα οαὐ ἴο γη9᾽".. 

Ἠάϊοου αυοὶὐ (Εἰ. ἀΐσὰ ἀαΐϑ 4681): δίσκος, τε "δίκ-σκος ἔν. δικεῖν Ὦτον. 
ἀϊβοσίιιϑ Παθηῦ: “ἱ αἰ ουθηῦ Θοοοτη 5 γηθηὗβ,᾽ ἔν, αὐϑ, ὶθἢ ἰηῦθε- 

ν ο8]}16 8 ργυϑοβοσυϑᾶ 88 ὑπουρῇῃ ορομθηὺ Ῥασύ. οὗ αἴβ8ογῦ αἰβοοῦΌΓΒα. 
ἀϊ15-ϑὶρὸ βοδύϊεσ : ἔγοσαῃ δϑιιρό τον, 110. δὼρίϊ ϑιπίηρ. 
ἀϊ-ϑείησιυο ἀἰνϊᾶθ : " βύυ ΚΘ ϑηοΥ,᾽ 8566 ϑέϊηριδ. 
Ἐατεδγγασῖριι5 ἔγτὴῃ ὕο Βϑοοῆὰβ.: Τδιθύραμβος (ἴΟΥ ὕδγτα. 866 ἑαηιδιισ 

ἐγτω)ηρῆἢλι8) : Ἂ 
ἀϊιγηιβ ὉΥ ἄδΥ : ἔν, "άΐιϑ ἄδγ, ΟΙν, ἀΐς (-: "α1-]08), οἔ, «ἴδ, ἢ ὑθσυα. 

οἵ ποοίιγγιι8 ὉΥ ἱρηῦ, νύκτωρ. 

ἀἶναϑ υἱοῦ : “φοάϊδκο, Ὀ]6ϑὺ,᾽ ἔν, ξυτι8. 

ἀϊ-νυἱάδ ἀἰϊνιᾶθ (ΕἸ. ἀουΐτο ἀουΐδθ)  ὙἹῸῊ-, 860 νἱα τι. 
ἄϊνιι9 ἀοίνοβ ἐἴι5 ρσοᾶ ἀϊνιπι ΒΥ (88 Ὠότὴθ οὗ δ ροᾶβ): ὑειν- Τυλῦ. 

αϊέισαϑ ᾳοᾶ, 51. αξυάϑ, οἵ. οἷν- δῖος αἰνίη6, ΜΊν, ἴα φοᾶ, ΟΝΘον. ἐυὶ 
Αξβ. Τιυοδ- ἀρ Τυρβᾶδν Ε). 
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-(ὸ ϑῃοὶτυϊο (ἴῃ ἐπάο φμαπάο, δια 866 ἑάδηδιι8) : ὉΌ ὕο, Αρ8. ἐδ Ἐ)., οὗ. ᾽)0 
ΟΙκ, ἀο, ΟΙ]αν. ἀἄο, 8606 ἀδηφο. 

ἀὸ σὶνο (Ε,. ἀαᾶο ἀϊοο) : -Ξ͵ "αἀα-δ, οἵ, δά-νος οαἰδ, Αττὰ. ἐα-ἢν 1 ραἶνθ, 1..- 
ψοϑὶς ἕἴοστα οὗ Ὁῦ- ἀδηιίηι. 

«(δ ρΡυὺ (ἴῃ ογξ- δ) : ἴογ -ἀδὃ -ἀξδ (ὈΥ͂ ΔΏΘΙΟΩΥ οἱ αὐάδ ἄα. , 05ξ- τίθημε, 
αοὐ. ρε-αἀδά8 ϑοϊΐοη ΕἸ. ἀδο, Τὴν. ἀξηνΐ 1 ὈΪδοο ΟΚ]αν. ἀξίᾳ, Ζὰ. ἀᾶ- Ηἂθπὺ 
5Κ. ἀλᾶ-, οὗ, ὉΗδ- θωμός ὮθαΡ, αοὗ. ὠδηιβ ᾿ααρστηθηὺ Εἰ. ἄοοην ἀδοηυ Α88. 
ἄδιι ἀο Ἐ. 
Βυὺ αδάδ αὐδδ οομδ ἀϊαδ δὰ ὑπαδ οδὰδ ρογτάδ γοΔάδ διιδάδ υδπάδ  γ6 

ἔγοτη Δ4]8. ᾿αδ- ἄτι ὅσ., οἵ. οοπάζιιβ “ ΟὯΘ ΜὮΏΟ Δ Υ8 ἊΡ᾿᾿ ἔγοσζὴ οοτ-. 
ἅοςοδῦ ἰθδοὶ: 
ἀδάγαμϑ ὑῃγθϑ- Σου Β : τ εὐ ϑδνλῳ ἔτοσα "ἀδ Ὀγ-ἔἴογτα οὗ ἀξ (866 πδγλὲ 
δι ἃ εδῥγιι8) - φιιααγαη8 ΑὙΘΥΌΘΥ : “ΙΩΒ ἃ αὐδγίοσ,᾽ 885 ἀξδχίαηβ ἢνοϑ- 

ΒΙΧΙΏΒ τ ἐδ -- ϑουζαηϑ. 

οϊεοῦδ 5βυ ον : “δῖ ὑοϑϑύθῃ,᾽ ἔν. οἱ. 
ἀο!έιϊιπι 18: : 
ἀοῖδ᾽ ρἰκθ, βυυδαϊηρ-858.1} (ὑχδηρσο αν, 1κ ὅπ Ὠθϑᾶ οὗ 8 Ὀἰκο: ῬΟΙ]ΥΌ. 

Ἐδόλων, ΜΏΪΐ1 Ῥ] αὐ. Β δόλων “ δὐϊ]ούδο᾽ 18 ἔν. δόλος) : 8α., “Βύχ  Κεηρ᾽ (οἴ. 
πελεκάω ἀο]ὸ ἔν. πέλεκυς Ὀδύ]6-8.Χ6). 

ἅοϊὸ μον: ὑῖ.- ΜΗ. σχοῖ Ἰοζ. ᾿ 
ἄοῖι5 συ}]θ: δόλος. 
ἀοπιοι τι μϑοϊ αὐΐοι : ἔν. "ἀοηυϊοιζιι5 Ὠϊγηΐη. οὗ "οηιίοιι5 Αα]. οὗ ἀοηιι. 
ἀοπιίηιι5 ἀοπηπι5 ἀπῦοηι5 (Ε'680.) τλϑβύου (ΕἸ. ἄαηι ὅσ. ἀσησον ἀδηνεϑης 

ἀογιαΐη, ἀποννα αιησόοη, Ἰποηζον) : τε "αἀοῦ- "08 : Ἰοτοῖρῃ ὃ 
ἄομιδ ἰδῆ (Εἰ). ἀαιηῖ): ὑομ- ὟὟ. ἀοῆ, αοὐ. ρϑ-ἰαηψαπ ἘΙ., 51κ. ἀαηι- 

οομίτχοϊ, οὗ. Ὁμ- δαμάζω, ΟἿΣ. ο-ἀαἱηυΐηι 1 Βυ ΗΘ. (6 τὰ ἰδᾶτηϑᾶ ἢ. 

ἄοταιϑ Ὠοῦδβο6: δόμος, ΟΙΣ. ἄοηι, ΟΚἾαν. ἀοηιΐ, Ζᾶ. ἄφηνα ὅκ. ἀαηιάϑ, οἷ. ὈΜ- 
Αὐτη. ἕμη, ἈουΒθ (Ξ ᾿έγηι- απ) : ἔν. δέμω Ὀυ1]α, αοὐ. ἐΐηιγγανι ἘἸ. ἐΐηιδον. 

ἄδηος ἀδηΐᾳιδ (ΟΠ. 818]. οὗ πόχει Ὀθβὶᾶθ η66) ἀδηίοσιπι 011]: ἀδ- “ ὕο ᾿ (866 
-Αο) - -πὸ -Ὁ σύν ΜΆΘΕ. 

ἀδηιηι οἰἐὺ (Ε). συ στάση) : ΟἿ... ἀἄη, Ὀδ- δίδωμι σίνο δῶρον αἰτὺ, Τῖῦ. ἀδέϊ 
ἰνο ΟϑΪαν. ἀαξί,; Αττὰ. ἐμν αἰέν, Ζᾶ. 5κ. ἀᾶ- αῖνα. 

ἀογηιὶο 51600: Ὁῃ-Μ- οὗ. ΡΕῈΒ-Μμ- Οϑ]αδν. ἀγδηχαξὶ πιοᾶ, δα ὈΒ- δαρθάνω 5166}. 
ἀοτγβιιπὶ ἀοδβϑιιπὶ ὈΔῸΚ (Εἰ. ΧΘΙΘΟΟ8) : -- "αάοτί- ἔην ὉΒῚ- οὗ. ὉΒοτ- ΟἿΓ. 

αἀγιΐηυ, 

ἀδ8 ἄονοσ (Ε").) : υὅ-τι- οἵ. δωτίν οαἰδυ, ἔν. ἀδ- πηι. 

Τάγαροία τυηθναν : δρᾶπέτης : “ δοίηρ δὖ ἃ τυῃ;,᾽ ἔν. ἀπο-διδράσκω τὰῃ 
ΘΌΘΥ, 51κ. ἀγᾶ- ΤΌΝ, “- ῬΕΤ- "80 866 ροίδ, οἱ. ὠκυ-πέτης Βυ -τπηΐηρ. 

ἀπθὶι5 ἀουδύξα} (ΕἸ. ἀοιιδέ) : ἔγ, "απιιδιι8 (οἵ, πιραζιι8-ηιογι8), ἘΘϑθ. ἀπδαί 
ἀαλίναὺ αὐαμδᾶγινν ἀ Ὀἱ μη : ἔΤ. το -- ΒΗΟ- (866 αοογδιι8). ᾿ 

ἀῦοδ ἀοιςῦ ἄγαν (Ε). ἀοιοΐῦα γϑαουδὲ Βα θα 6) : -- "ἀδιιοῦ, ῬῈσΚ- Οοί. 
ἐϊλπαῃ Εἰ. ἑοῖο ἔμᾳ ἐΐ6 ἐοὶζ ἴον ἐιοῖ ΜΌ. σϑηίοη Τίουοῖ, οὗ. Ὁῦκ- ἄτα 
Ἰοδᾶοσ, Ηϑβγοῆ. δαιδύσσεσθαι Ὁ6 ἀχαρροᾶ. 
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ἀπάμπι ὈΘἕουθ : “ 1}} πον," ἀδ- ὕο (866 ἀδη66) - -ἀτιηι. 
ἀμ611ππ|ὶ αν (ΕἸ. αἀτιο) : τε "ἀνοϊζιηι, οἵ. δοϊζινην : 
ἀυ]οὶβ βυθοῦ: - "αζιφιυίβ, οὗ. γλυκύς τε "δλυκύς : 
«πὶ ον (ἰὴ ἀϊαάινηι, τυδηνιιηι) : Αοο. ΝΙΝ υῦ,, οὗ, -ἀαηὶ -ὐ -ἀο : 
ἀππὶ 116 : Αοο. Ν,οαῦὺ, ἔγοτη Ὁ, 8566 -(ο. - 
ἀσιι5 ἀπηηδίιπι αυπιπιδίισ) ὑῃϊοκοῦ: ᾿αιϑηι-, οἵ, Εθϑὺ. αιιϑηιὸ 
ἄσχηοδο : 

ἄυο ἄτι (Αὐυβοιῃῖυ8) ὕνο (ΕἸ. ἀοχθη)}: Ὁυνῦ, Οὔτσαῦδσ. ἐμυα (Νοαί.), 
δύ(ξ)ω, Οϑἰαν. ἀΐυα, οἱ. Ὁῦνο δύο, ὕγο αοῦ. ἐνωΐ Εἰ. Ἐ). ἐιοὶρ ἄο., Ζᾷ. 
ἄνα- ὅ!κ. ἀυά-, οἷ. Βα. 

ἀυρῖ-οχ ἄτρ1..5 ἀου]6 (Ε).) : τσ- ὕνο [Γ-10. ἄτι, -Ε ὕοστα. -ὅζι9 ἴον -ὀζι οἵ. 
ταν. ἐγ δαΐριι ὑγθ] τ ρ (Ξ "ὑχ]-}}16-16). 

ἀὔτι8 μασχᾶ (ΜΊῚΣ. ἀᾶγ) : 

δυτγ15 αὐ Κ : ὃ (866 6.) “ΟΥ̓ -Ὁ ἔδγῖιι9 ἀΥ̓ΌΣΙ (866 8ὅ-δγζιδ) : 
οὈυΐιπ ἀδμονοσχῦ : 
ἸοθῸΣ ἰνουν (Ε).) : οὗ, Εἰρυγρύϊΐδῃ ἄδ (ΡΊθετοῦ), δηᾶ ρϑσῆδρβ 51, ἐδῆαϑ 

θ]ορῃδυῦ. 
δ-οαϑίοσ Ο Οδβίοσ : δ Γηὐθι]., οἵ, ὃ ἔ, 
6006 Ἰο: 6 -ξ -(6.---ἼῊν ΘΟΙΩΘΑ͂Υ 8180 ἀθο]ηϑᾶ (οὴ διῃδ)ὶ, οὗ ἐ116 ἴρ86 ἰϑ86), 

Αοο. 5΄ηρ. ὀοοιίηι ὁοσαηι, Αοο. Ῥ]ῸΣ. δοοδϑ8 Θοοἄ8 6οδα. 

Τεοδίηιι5 ποᾶρϑῃορ : ἐχῖνος, Β65- οἵ. ΟΗΟ, ἐρίϊ, Τὰν. οὅ78 ΟΒΙαν. 76:1 
(- "]-92-}), δ! Ο6Ηη- Αὐτὰ. οζηΐ. 
ΗΙΑΙΥῪ ἔν. ἔχις νἱροσ, Αστη. ἐξ, Ζα. ατδὲ βῆδκο 51. ἀλῶ: ὯΟ Σοβϑχη- 

Ὀ]α 66 οὗ τηθϑηΐηρ, 
ΤδοΠδ Θομο: ἠχώ: 
ΘΟαυΐβ ΔῺΥ : ὁἐ - χιυΐ83, 
βάἄδροῖ ἱπᾶθοᾶ : Ο8ο. "δα ον οἱ (οἵ, Οβο. ἀφαοα τ ἀθ 10), 88 ἴῃ Ἰαΐθ δύ. : 

Βηῃοχύ [05 “6 Οβδιβίοσ ϑᾶ ὁ Ῥο]-,᾽ Ο Οδβίοσ δᾶ Ο Ῥο]υχ. 
οὐδ᾽ οαὺ : ἔδω, ΜΊΓΥ. 65} Ἐαύν; αοῦ. ἑίαην ἘΣ. Ἐ). ἔτοί οτγέ, 5.κ. αὐ-, 566 

δϑ0ῶ. , 

δροῦ νδηῦ: Β5α- ΟΝΟΥ. ἐζία ἀοαχίῃ, Ζᾶ. ατ ἴο ἄρβίσο. 
Θρο ΡΟ 1: ἐγώ, αοὐ. ἐξ Ἐ;., Τὴν, ἀδῦ ΟΒἶδαν. ατἴ (086 α ἴῃ θοῦ ΟὈβουχο), 

ΑΥΤ. 68; οὗ, ἐγών, Ζᾶ, αζοηιν ὅ51ς. αλάηι. 
Θἤθπι [Γηὐ61]. : τ ὅπηι (οἷ. γιθΐ τε ηνξ, 860 τυϑἠδηιθ1:8). 
δ- μοι ΤηὐοΣ]. : "ὃ οἵ, ἤ - ἀόιι. 
6-ἢδ Τηὐθ1]. : 6- 8060 θοαϑίον' -- "λδ τε δ. 
ἔα διδ͵α Ιηὐοχ]. (6 Ἰοηρσύμοῃϑα ὈΥ {86 7) : 
δ)ογὸ σϑῖαβο : ἔοσγηθα ἔου ὅδ: 7ῶγό ΟἹ τ πεῖς ̓  »δ)εγό χυδεὶ -- »67-7γό, 866 

ὁγό. 
ΒΗ διδ͵) 18 νττὰ]] : ἔν. ὅα, [Π9 τηϑϑιΐηρ οὗ Τηὐθυ78. Ὀϑίῃρ ἱπᾶοὐθστηίηδίο, 

αἢ δᾶ οὗ, το υδβοα Ὀοΐἢ οὗ ἸοΟΥ δηᾶ οὗ στὶοΐ. 
Ἰδιεςίσιπι οι θοΣ : Τἤλεκτρον : ῬΥΙΒΒὲδα (ΘΣΌΘΣ ἔγοχη ἢ 6 ΒΑ δΐο) Ν 
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δ-1ρ 85 δ-ἴρσ8η5 ᾿υχυγίουβ: “ὙΘΙΥῪ ΟΔΥΘΙΆ],᾽ Ἰορό Ὀγ-ἴοττῃ οὐ “Ἰοσ (8.8 
ἰανὸ 8οηπ!δ οὗ Ἰαυδ 8ογ)6) ΟδγΘ ἴΟΥ, 866 αξρδ. 

Το οἸοΩΥ : Τἔλεγοι : 
οἰδπιδηξιπι δ᾽ οσηθηῦ: -ῷ "οαδηνοτιιγι, ἘΠ -, 866 ἄϑ: 

Τοίθησπιιβ θδσ- Ῥοηάδηΐ οὗ ὑδρουΐηρ Ῥθ81}8 (Ρ] η. 9. 118): ἔλεγχος τοΐυ- 
ἰαύϊοι : Ὠἰβύοσυ οὗ ὀῆϑηρο οὗ στϑϑηΐηρ ἈΠΟ ΤΏ. 

Τοίθρῃδ5 δθρῃδηΐῦ : Γἐλέφᾶς, ΗΘ. οἸορῖ, ὈᾺ1], 566 αἵρδλα. 
Το] οσιι5 ΒΘ] ογιι5 ἈΘΙ]ΘΌΟΙΘ : Τέἐλλέβορος ἑλλέβορος : 
δ΄1τπ|ὶ ὈΘΠΟ] Ὠΐτη : - ὅηυ (}) 1ζυύηι. 
Ἐδ-1οσίυπι ἰμβοσ ρὑΐοι : ὅ - λόγιον Θη που ποοχηθηῦ. 
δπι ἢδηι [ηὐ61]. 
δ-πιίηοῦ ῥτο)θοῦ : μῦ- 866 ργδηνιπέιυγίιηι, οἵ. ἀ-μύνω ποτὰ ΟΗ͂. 
ὁπ ὈὰΥ (Ε. γαηϑοην γοαθ6Ή}) : οΥ̓ᾷ. “δ κα’ (Ε50.), 85 ἴῃ ααΐηιδ ἄο., 

ΜΊΣ:. [ο-ο)παΐην 1 ἴθικθ, οὗ, μ-- ἀμάω οοἸ]]οοῦ, Τι δ. ἐηυέὶ ὕαιῖκο ΟΒ]αν. 1-ξέϊ. 
ΗθηοΘ αὐήΐηιο οοὔηιο αἰγίηιο οεϊπιῦ ἱτπξογίηνδ ρογίηυδ τοάίηιδ, Ῥοτῖ. αὐξηξ 

ἄο., δᾶ "ϑωγίηνδ (866 8176})}80); Ὀὰὺ Ὡοῦ οδηινδ ἄδηνο ρ»γοηιυῦ δηιδ, 
Ῥοτί. οδηιρϑὲ ἄο. 

διποϊυπιθηξςιπι σὴ : ἔγ, δ-ηϊοὶδ ετὶ πᾶ οαὐ. 
δ-τηρ Ὁ 106 9 Ὡ086 : μυναν- οὗ. μῦαν- ηνῆσίί8. 

δηλ ϑἰδίι:5 Βηἰβηθα Ῥ]ασΐ. ΜῬΙ]. 681 : ὃ ἃ οοχηΐο ἔοσσωη ᾿ηιιιϑϑίγγν ἴου 
αἩνυιϑϑίην. ᾿ 

δ 1ο: ἤν, οὗ, ΟΙν, δη-ἀὸ (ϑύοϊκοβ, θυ υ 8), οαοσηδίορ. 
οηΐπι ἰηᾶοοᾶ : ΝΌΤΟΣ. ὀπόην ὑὮΘΩ : “ ἰῃ81ἅ6,᾽ ἔν, ἐπ - ἃ αὐδϑὶ ὩΣ ΘΥΒ] 

Θηαϊηρ, 8566 αἰἱέδηι. 
655 βυοχᾶ : Νϑ18, 5Κ. αϑέ8. 
δῦ ρο (ΕἸ. ἰθ51:6): τε "φ7δ, Ἐ1π- εἶμι, Τιὴῦ, οἶξΐ ἴο σο Οϑ]αν. ἐξ, 5Κ. αμ, οἵ. 1- 

αοῦ. ἰδᾶ)ω 1 ψοηῦ, Αρ8. σᾶη ᾷὸ (Ξ-Ξ ἔβα-͵-ἢ ; 866 60-) Ἐ)., Ζᾷ, 81κ. {-. 
Τορίγδάξιπι ὕσϑοθ : "ἐπι-ρήδιον ἔν. Ὁ" ήδη, ταδάα. 
ἼΘΡΟΡ5 ὨΟΟΡΟΘ (Ἐ).) : ἔποψ, ἔοσ "ὄποψ, 866 μρία. 
ἼδΡρΟΒ δρίο : ἔπος ψοσᾶ, γΈΚΥ-, 866 υοὐσό. 
δριυΐδο ἰϑαϑῦ : 
6-ᾳυἱάοπι ἱμἀθ6ἃ : 6- Ῥγοποσζηΐηδ)ὶ ϑἱοσηθαῦ, οἵ. ἐ-κεῖνος 6 ὃ 
641:18 ὨΟΙΒΘ: ΕκΚ-ΝΟΒ, ΟἿν, δὶ, αοῦ. αἴλνα- (ἴῃ αἱδυα-ἑπϊ ὈυΒΉ, αὐυδϑὶ 

“Βοσβθ᾽᾿Β ὑοούῃ ᾽), ἀρ8. θοῦ, Ζᾶ, ἀφρα- 8]ς. ἀουαϑ, οἷ. ΟΚ-ΟΒ Τιλῦ, ἀδξωνα 
ΤΏΒΙΘ. 

ἵππος ἵκκος ὨΟΥΒΘ οδῇ ὨΘΙΑΪΥ Ὀ6 οοηηθοίοᾷ, 
οχᾷ ορροβίϊο, ογσγζο Ὀϑοϑῦβθ οὖ: -- "οασᾶ "ὁαἄρδ, ἘΘΗ- ὉΡ 8660 αά- - Αα]. - 

ϑηῃηαΐϊηρ -αγο-. 

δεῖοσιι5 (ἔσοσὰ δὴ Δα]. "δυοιιϑ) δ ϑᾶρομορ (Εἰ. μγολίη) : τ "λδγ, ΗΘβυοῃ. 

χήρ. 
οσὸ σϑηᾶοσ (Ε). αγγαηξ 67): τ "ογβό, οἵ. αοῦ, αὐγχαη, ταϊβ θα ΟΗΟΘ. 

ὑγγδην ΘΥΥ. 

δγῦςδ οο]ονοχύ (Εἰ. γοοσϊοξ : 1116 ἃ ποᾶρϑμορ ουγ]θᾶ ὉρΡ,᾿ ὅδ᾽ 8566 δγξοΐιϑ. 
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6Γ1158 ΠΟΙΓΙΙ5 τηδϑύοε: τ "εϑι, Ζᾶ,. αὐλιι8.; “Ῥτορσϊθίοσ, ἘΒ- 866 δϑιηι, οὗ 
οὐσία (ἔτοτα ὑπ 8816 τοοῦ) ὈΧΟΡΟΙΥ. 

ούνυ Ρὰ186 (ΟΗΟ. αγαισοῖς Ροα ΝΉΘ. ογδ8) : “οὐ ἴθ ἢρὶα,᾽ ἔν. 
αγυϊην ὃ 

δϑ8ς.δ ἰοοᾶ: Ξ- "δά-8ϑοα, ἘῸ- Οοὗ. αΖ-δία οτἱρ, Τὺ, ἕάηυϊ 1 ϑΘαὺ Οϑ]αν. 7ααὶ 
1οοᾶ, 51κ. ἄάγψαϑ Θα10]90, οὗ, ΕΡ- 66. 

Τοϑϑϑάμπι οἂῦ : Βοϊρίο (οσα. ὅθο, 8. 904). 
δἰ δηᾶ: -- "έξί, ἔτι ἔαγίμοσ, αοὐ. ἐδ δηᾶ, 51. ἀξ ΟΥ̓ΘΥ, οἵ. Ετὶ Ζά. αἰξί. 

οἰίδηι αἰ8ο : -Ξ- δὲ - 2αηι, 88 φιοηίαηιυ Βῖποθ -ὸ φσοηι - 2αηι. 
Ἔδυας [Γηΐο1]. : "εδαξ ἔΓΟΙῺ εὐοῖ, 8ᾳ. (οἴ. πόπαξ ἴτογη πόποι). 
Ἔδυδος ὄνου [ηὐθ1]. : εὐ([)οῖ. 
ἔδιιβ 5. Εἰ. σψἱμᾶ : εὖρος : τ-Ξ "εὖσ-ρος ἴτ. Ὡγδ, “ΒΟΟΥΟΒΙΩρ᾽ ὃ 
ΘΧ ὃ (οἢ 88]. οὗ 45) οαὖ οὗ (ΕἸ. δἐγαη σοὺ): ἐξ, ΟΙΓ. 688-, Ζα, αϑὖν»- ὙΘΙῪ : 

ΞΞ ΕΚ ὁ0-ἴογῦ ΟΑΥΤΥ οαὖ, ἐκ ουαὖ οὗ, 110. δϑσ (οὗ. Εα Οἷϊαν. ἐζἄ), - 8 (οἱ. 
αὖ8- δ8-). 

ΘΧβπΙ 6 ΘΧΘΡ ΘΠ ΒΎΘΙΤΩ : ΞΞ 6 - ἀθηιθΉ, ἰγθΐῃ (ΕΥ̓. αρδ). 
Τεχδηςῖὸ ἄγαν οαὖ : ἐξαντλέω, ἴτ. ἄντλος Ὠο]α οὗ ἃ Βῃ 1. 
Τοχοδίσγα 8η8Κ6 : 

ἨΔΙΑΙΥ οὗ. ῬευΒββ. ὀϑζοίγ,68 βῦ ΥΖΘΟΙ. 
ΘΧοπΊρί πὶ τηοα6] (ΕἸ). ϑαηυρί6) : τ-- "δωοηυ- ιν ([ΟΥ ὕθγσω. 866 ἀπ ρζιι8) ἵΥ. 

ἐπίηιδ ὕδιῖκο οαὖ. 

6. -115 ὑῃῖη : " ονϊβοογαύοθα, ἔν. δία. 
Θχ-ροάϊδ βοὺ ἔγϑϑ: "απΐϑβύθῃ,᾽ ΡΕΡ-, 866 ορρίάδ. 
ΕΣ -ῬΟγίου ὑγγ : 866 ψογ:οιζιηι. 
ΘΧ-ΡΙΟγὸ βθασοὴ ουαὖ: “ΒύγΚὸ οαὖ,᾽ ἔν. ρὶδαδ (δ. φασιίίδ Θχϑιχαΐυθ ἔρ. φμοΐξίδ 

ΒΠ 8.6). 

6Χ-51:} 6χ-90] (Οδββίοάογυβ, Κοὶ] 7. 152) οχἱ]ὸ: ἔγ. 8οαθῦ, 866 σοπϑιί. 
οχίδ ᾿ηύθσηιϑὶ] ΟΥ̓ΩΏΒΏΒ : Ξ- ᾿παΐα πΚΥΒτΟ- Γὐὺ, ἐπ ϑίαβ ΚΙΑΤ6Υ.--- ΠΑ γα]ν 

δαα ΟΝοΣσ. ὀἰϑέα ὑοβύϊοα]αβ, ΟἌΪαν. ὑϑέο, ἔσοσω ΟἿΒΤΟ- (ΟΥ̓ ΟἸΚΥ͂ΒΤΟ-). 
δχ-[οστβ ὈθηΒη6 : ΤΕΒΘ- Οὗ, ΤΕΒΒ- ἐογγοΌ. 
ΟχΧ-δ ἀοΗ͂: τῷ "σαμυδ ἴγογα "αυδ οἱοῦμο, ΝΏΣΔΌΥ, δη-ουϊλίην Ἰοὺ Ηἷτὰ 

διΒΒΌΙΩΘ, [.10. αὐέΐ Ῥὰῦ ΟἿ ΒΏ068, 8600 ἑπαιδ διδῶσιμϊα. 

ἔδαῦα Βαραδ Ὀδδη (ὟΥ. 7;6}) : ΒΗΑΒ- (ΟΣ ΒΗΑΒΗ-)} Ῥγυββ. δαδο Οϑ]δν. δοδῆ. 
ἔαθον βυ τ (ΕἸ). ὥόγσε 7 ηϊσαίθ) : “ δαδιρῦοσ,᾽ ΗΑΒΗ- αοὔ. ρα-ἀαδαπ ἈΒΡΌΘΩ. 

8-ἀδὺ9 ἰὴ Ἐ;. ἀαρρον ἀαὲ ἀφ, Τυλῦ. ἀαδὶηξὲ δά ογτι. 
ἔαεξίει5 οἸοσαηΐ : “γ76}}-τηδᾶο,᾽ ἔν. "γασοῦ Ὀγ-ἔοττη οἱ ζχοΐδ. 
ἔδοϊδ5 Βῆδ᾽}ο6, ἔδοϊδ τἤδκο (Εἰ. ,εαΐ 7εἰϊ8}, ζγαπίοη, Βυγ τ) - ὉΞΕ-Κ- ΟἿΣ. 

αἀξηΐηι 1 ἀο, οὗ. ΗΞ8-Κ- ἔθηκα 1 ρῥ]δορᾶ : ἔγογαῃα ΡΕΕ- ἄστη. ἀηπόην 1 ὈΪθΟΘ, 
οὗ, ΡΗΞΕ-, 866 -αἀδ. 

ἔαθηυπι ἔδηυπι ΠΥ (Ε). ζοηηποῖ) : 
ἔδϑῃιβ ἔδηιϊ5 ᾿Ἰηὐογθϑῦ : ἐγ. ρσδϑοϑᾶ, (οἔ. δηνοζιυηυθηζιη). 
ἔδοχ ἀτορβ: 

3 
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ἔᾶρσιιϑ ὈΘΘΟῺ : φηγός οΟἂΚ (866 οἡ ὕγᾶχίπι8), ΑΒ. δξρα ὈΘΘΟῊ ΕἸ). ἘΣ. διίοζ- 
Μηδ. 

Ἤδϊα ὕονοσ : Εὐὔσαβο., οὗ. Ἐπ σαδβο. Μυϊαπιάινην ΒΚῪ (Ε68ύ.), “ ὶρῃ᾽. 
Ἡδβυοη. φάλαι " ὄρη 18 ἂι ΘοΠ͵]Θού 6 ἴῸΣ φάλαι " ὅρα. - 

Ἠίδ είςα ἤθυῪ δύτοὸν : Κ'Ρϑη 5} (πβοᾶα Ὀγ ὑπ6 ϑαρυηύϊηθβ, ἦν. 21. 8) 2 
4110 ἀδοοῖνο (Εἰ. ,μωΐΐ ζαϊίον αι) : τὸ "ζαϊηιδ, ϑΈνΤ- ΜΊΙγ, αἀαἷὶ Ὁ], οἔ. 

ῬΗΥ͂ΟΙ.- θολερός ὑυγοἰᾶ θολός τηυᾶ, Οαοὗ. ἀναΐθ ἀ]} Ἐν. ἘΣ. ἄοϊέ Αρ5. 
αἀτοίταπ τοὶβὶϑϑᾶ. 
Νού -- "γαϊυδ, ΒΗΑΙΥ- φαῦλος 5] ρηὺ (-Ξ- ἔφάλβος), αοὐ. δαϊυζαπ ἴο 

Ῥίαριο ἘΣ. δαϊοῖα] : ΘΗ ροῖνθβ ὕοο βύσοηρ 8, ἘΠΟΆΗΙΗΒ: 
ἔαϊχ 51.0.16 (ΕἸ. γαϊολιίοη.) : 
ἔδιλα ἴδτηθ : φήμη, ἔτ. 7αγἹ. 
ἔατθϑ Ὠθηρσοῦ (Εἰ. γωπιΐπ6): "ροαρὶηρ,᾽ ΘΗΑΜ- χαίνω γανῃ (-- ἔχάμ]ω), 

οὗ. απινᾶμ- χαῦνος σραρίηρ (Ξ-Ξ ἔχᾶμβος) χήμη οοοκο, Αρ8. σδηνα Ἶῶνγβ Εἰ. 
σι, Τλὺ. σοηυιγῦ8 ΠΆΤΑ. 

Ἤδπιι5 δῖαν: Ο8ο. ζαηιοῖ (Ἐ 680.) ἔοσ "γωηιοά-, οἵ. ΟὔΤΔΡΥ. Διηιοᾶταϑ 
ἔδινα 1168: “ ἄνγϑ]οσ ̓  ἴῃ ὕη6 Πουδβθ (οἰκέτης), ΒΗΑΜ- οἵ. ΒΗλμ- Ο80. Τααηναΐ 

ἢΘ ἄνγ61]8. 

ἔβηιπι ὕθυη ]9 : “" βδογϑᾶ,᾽ -- ",αϑ-πιιύηι ἔν, ΓΈ 
ἔδτ 5ρ610 : ζαγῪ- ΒΗΑΒ-8-, [σὶ δαγ ὈγΘδά, Οϑ]αν. ὀγαξῖπο Ἰοοᾶ, 866 ψαγῖπα. 

Ηδγχᾶϊν δἀᾶ Αρβ. δόγε ὈΘΥΪΘΥῪ Ἐ". Ἐ). δαγηι. 
ἔατοὶο οσϑτὴ (Εἰ. ζαγος Κογοογαθϑῦ) : ΒΗΒΚΥυ- ΟἿ. δᾶγο ταυ]υἰθαᾶθ (5 ὕοϊκοβ 

ἘΘΙΏΒ7ΚΒ), οὗ. ΒΗΒΚΥ- ,ογἱ8, φράσσω ἔθη ὀθ, ΒΗΒΕΚΥ- 8566 7760 1628. 
Ἠατίατιιβ ἑδγίοσιιβ οο]υβίοοῦ : ϑϑΐηθ, οἵ. τῆς Υἰνθυ-Ὥϑτηθ Ζ ἈΊ7αΤιι8. ΟΥ 

Ταδαγὶδ: πϑβοϊθυῦ βοοαηᾶατη Ηυν]οβ Ρ]1η. 24. 188. 
ἔατῖμα ἤουγ: - "γωυγί8ϑ-πα, οἵ, αοῦ. δαγίχοϊηι8 οἵ ὈΔΙΙΘΥ, ΒΗΑΒ-Ἐ5- οἵ, 

ΒΗΑΒ-85- 7ωγ. 

ἔδιῖ ἴο βρϑδκ : ΒΗ|Ὰ- φημί 1 Βροδκ, ΟἿν. δᾶϑο 1 ἔουιᾶ, ΟΘἸαν, δα)αξὲ ἴο 
ΘΟΏΥΘΥΒΘ. 

ζ85 το]ἱρίοῃ : 
ζαϑοίπὸ Ὀδνοῃ : βασκαίνω (ἴοΥ "φασκαίνω: ΤὨγΔοΐδη, 566 δογθᾶϑ 9) : 

“ἱηᾷᾶ," ἔτ, Βα. 

ἔαϑοϊβ Ὀυηᾶ]6: ΒΗΑΒΚ- φάσκωλος νγ8]] 6. 
Δ ϑιἀϊππι Ἰοαύηϊηρ: τ "γαβιεϊταζιην ἔν. 7γαϑίι8 -Ὁ ἑασαϊζιην ΜΘΘΥΪΉ 685. ({Υ. 

ἑαεαοίλ). 

ζαϑερίυπι ὕορ : τ "γεγϑίϊ-συζιηι ΤΕ. ΒΗΒΒ5τί- οἵ. ΒΗ5τί- ἀρβ. δγγϑέ ὈΥῚ5016 
Ἐ)., 5Κ, δἧῆγεολιεί8 Ῥοϊηῦ, - ὕθγτη. -ανο-. 

ἔδϑίιβ ὑσῖᾶθ : -Ξ- Ἐζαιγβέιιϑ, ΒΗΑΒΒ- ΟΗ(. ρμαγγιηπηα, ραγύδη ὈΘ 50}. 
ἔδϑίιβ Αα]. Ἰωνία] : 45. 
ἔαϊοοσ ΟὟ : “ΟΡΘῺ ὕδ6 τηουῃ,᾽ ΕΈΤ- 8566 73,981|5, Βα. 

ἔαϊτισὸ ἰεσ (ΡΥορυΒ, Κ 61] 4. 212) ὑγθ (΄ ὅδβθ ὕο ρᾷρ9 ᾽), ἔβεϊβοῦ χᾶρ6: 
ἔν, ᾿γοίί8 σϑιρὶης, 76881ι8. 

ἔδζιιιι5 ἔοο 18} (Ε. )κα 6) : " αρὶπρ,᾽ ἀξαζοθδι 
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ἔαιις 85 ῬΏΔΥΥΩΣ : 
ποῦ ἔν. 5Κ. ὀλάζαϑθ! ορϑηΐηρ. 

ἔανοῦ ἴανοὺν : "ον 116 ἴο,᾽ -- ἔζουοῦδ, Βπου- οὗ, ΒΗηῦ- Μιεῖ. 
ἔαιντῖα ΘΙ ΘΓΒ: “ρον ηρ,᾽ ΞΞ ἔζουα ϑποαπν- οὗ, θη δαπν- 51Κ. πἰ-ἀἀσλάβ 

᾿θϑῦ, ΡΗΒΘΗΥ- τέφρα Δ8}68 (-- "᾿θέχβ-ρα), Τῦ. ἀοσὼ 1 ὈΌχΗ. 
ἔανιιβ ὨΟΏΘΥΟΘΟΙΩΡ : “ ἀν !] ηρ,᾽ Ξε ἔονοθ, ΒΗου- οὗ. δαιαΐη8 ἄν  !} ]ξὴρ ἘἸ. 

δοιυῦδῦ δοοίδ, 8Κ. δλαναπαηη, ἕν. ζεῖ. 

ἴδ: ᾿οσοῇ: 
οΌτ!5 ΒΘΌΤΙ5 ἔθυοσ: 

ποὺ ἔν. (1) φέβομαι Η666: ΠΟ Β᾽γη1]) αΥ οὗ τηϑδηΐηρ: (2) Αρβ8. δίβαῃ 
ΦΥΘΙΩΌ]Θ, ΒΗΙΒΗΕ-. 

ἔδεοιπάι5 ἔδος- ἔοδο- ἔοτυ1]16: “που Βηΐηρ,᾽ οὗ, “δἰῖα, ὉΗῈ- 5ΌΟΚ, 566 7116. 
ἔεϊ 68}: γ2ε11- ἀπσει,-π- οὗ. ἀηνου.-Ν- Αρ8. σοαΐΐα Εἰ, ; ἀηἃ ΘΉνΟΙ,- χόλος, 
“6ΕΗνῃ- ὍΞ]αν. Σι: “γ611ονν,᾽ 866 ἤᾶνιι8. 

[6165 [4685 οδὖ : 
ΓΘ ΙΣ ἔουῦϊϊο : ὁ ΠουΒηϊηρ,᾽ ἔν, ἔγδία Ὀτθαβῦ, θηλή, ὈΗΞ-1,- οὗ, θΗΕ-1,- ΜΊΣ, 

αοἴ, ΟΗΟ. ἐἕΐΐϊα, 8α. 
6116 ἔδδ ϑοκ: ΡΗΕ-1,- θῆλυς ἴοσχηδ]θ, 1.10. ἀὐἐϊὸ ἸΘΘο, 51. ἀλᾶγι8 Β01- 

Ἰΐὴρ : ἔγζογη 9ΗΞ- θῆσθαι Βιοῖ, Οϑῖαν. ἀδίᾳ Ἰηξοηῦ, Αὐτὰ. ἀΐοην 1 Β0 0 Κ, 
Ζᾷ. ἀᾶ- ϑὰοκ 51, ἀλᾶ-, οὗ, 05Ε- ΟΙκν. αὐξἦ, Βαχὶῦ, θΗο- αοὗ. ἀαδά)δῃ 
ΒΌΟΚΙΘ, 

ἔδηχῖηα ψοτηδ (88. Αἰνδηιδ τηϑλᾶθῃ ; Εἰ. "οηιαϊο) : " σἰνὶὴρ ΒΌΟΚ,᾽ 9ΗΞ-, 
866 ῬὈΥδΘΟΘᾶ, 

ἔδηλις ἔδηοη ὑΊρὮ : 
Ἠπεβίσζα ἔδϑίγα ἱμᾶον : 
ἔδγβ 15 ἔΠ6ΥΘ8] : “ ΒΟΥ Ὼ,᾽ ἔν. 38 γ-ἴας 
ἔδτϑ ὩΘΔΥΪΥ : “ Ὀγουρῃῦ οΪοΒα ὕο, ἔν. ζ2εγδ. 
ἔεγοηξαγίυβ Πρηὐδγτηϑᾶ : " συβῃϊηρ,᾽ ἔν. ζόγοηβ Ῥατῦ. οὗ ζεγ, ἴὰ ὉΠ 5686 

οὗ 88 76ΥῪ6, ὕο Υυ 8. 

ἔδγίαθ μοϊγᾶανβ (ΕἸ. γαΐγ ϑαπι.): τ "γδϑίαο, οἵ. 788-ἔιι8. 
ἔεσιὶ βύσιΚϑ: ΒΗΒΒ- ΟἾΝΌΣ, δόγγα, οἵ. ΒΗΟΒ- Γ10. δαγὰ 1 8οο]ᾶ ΟϑἾΪδν. ἽῚ 

1 Βρῃί. 

ἔοσηιδ ΘΒΕΙ͂Υ ; ἔτ. ζεγὲ -- ΑΑ].-ϑηαϊηρ -ηϊο-. 
[ογιιθηίιπι γϑαβῦ: “ οδυβίηρ τηονοιηθηῦ,᾽ ΕΓ. 8α., οὗ. Αρ8. δοογηῖὼ διη 

ΒΗΟΒ-ΜΟ- ἘΣ, δαγι. 

ἔεγο ὈθδΣσ, ΤΟΥ͂Θ: φέρω ὈθδΣ, ΟΙΣ, δογιὰ ἰοτῦ, αοὐ. ναΐγαη, ἘΣ. ἘΠ. δαγτγοιν 3, 
ΟΘΙαν. δογᾳ 1 ἴδϊκθ, Αὐτὴ. δογόηι 1 Ὀθαν, Ζᾶ. δαγ- Ὀθδσ 81-. ὀλαγ-. 

ἔδγσπιπι ἰσοὴ (ΕἸ. 2αγγ67) : 
ποῦ (1) ΗΘ. ϑαγζοῖ: (2) οὗ. Αγ. δγὰβ Ὀγδ88 Ἐ)., ΟΝ οσ. δγαϑα Ἠδγάθῃ ὈΥ 

ἤγα ΕἸ. ὀγαζίογ. 
οσζιπι ἑοσοΐιπι ΟΔ ΚΘ: Ῥαγί. Νοαῦ. οὗ Ἔζεγσδ " ὈΔΚ6,᾿ ΒΒΈΕΒαν- οὗ. ΒΗΞΒαν- 

ΟΙκ. δαΐγσοη Ὀτοδᾶ, ΒΗΒαν- ῬγΌΒ8. δίγσα-ΚαΥ 8 Ὀδβύϊηρ-] Δα ]6. 
ἔογιια ἔθη 6]-οαηῦ : “Ἰρσηῦ᾽ (χψοϑύαϊα 801118 Ρ]Ίη, 18, 128), ἔν. 7εγ. 
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ἔεγιιβ π]ὰ (ΕἸ. 3 6γ06) : 
ηοῦ οὗ, 6Ηη-Υ-Ἐ8- φήρ θήρ Ὀοαβὺ, 110. ζΖιοϊόγὶ8 ΟΒ]αν. συδγῆ. 

ἔεγνοῦ ἔογθθῦ ὈΟΪ] : ΒΗΒΕΥ- ΜΊΓ. δογϑαΐηι 1 Ὀοΐ]. 
ἔδ55:13 ὝΘΘΙΥ : -- ᾿"γεί-ἔιι8 ραρίηρ, 806 γαξίϑοδ, Ῥατύ. ἔγοση ἘΈΤ-: 
ἔββϑειηδ μαβίθῃ: 
εβειςα βϑίποδ βἰαὶ]κ: 866 3 ϑέμζα : 
ἔξβίιβ ΒΟ] σὴ : οὗ. Οβο. γίέϑηυο ἔθυαρ ]6: 
ἔξίεδ δεῖοῦ ἔοεΐοῦ βύϊηκ: 
ΓΘ ε 8165 Ποσϑ] δ : 
ἔδειι5 ἔοδἕιβ ἔγα], ὨΘΎΙΥ ἀρ] νοσϑᾶ : “ὁ αἰνίηρ ΒΚ, 0ΗΞΕ- 8566 7116. 
ἔτ Τηΐ6 7]. : οἵ, )ᾶ. 
δῦτα Ερτθ: - "8-γὰ οἵ, ΑΕΥ18- 7 ει. 
ἔτου]α ὈυοΚ]6: -- "γιυΐ- δῖα ἔν, ζτυδ (Οαἴο) -- ,ρδ. 
[Ἰοδάιϊα (ἔοΣ ὑμι6 ὑδβσια. 866 αογδαιζα) ἔτο 8114 Ὀδοδῆοο : ἔν, 8α. 
ἔϊοιι5 Ερ (Ε).}: “5ῃδρϑᾶ 11 ἃ ἄσοῃϑ, γἄσιιϑ3, 
Βάδ]1 4 Ῥοΐ : ΒΗΙΡΗ- πίθος 8. 
διάδ5 ἰαἰν (Ε.. Ἐ;. ἀ67.)): ΒΗ1ΡΗ-, 866 7,ά τι. 
διάδ52Ί,Ίγτο: 

Ὡοὺ ΘΗΕΙΡΗ- κιθάρα (απδδὶ ἔχιθ-άρα : τοῦ ΟΥ ΘΙ 1010). 
[Ἰάϊι5 ὑγυβῦυ : ΒΗΕΙΡΗ- πείθω ροΙΒαδᾶο, οὗ. ΒΗΟΙΡΕ- αοὐὗ, δαΐάἼατ, ΘοΟΙΏΡΘΙ. 
ἔσο ἢχ: αἱδ]θούϊο ἔοῦσ Κέυδ, 800 δια: “Ῥυὶοκ,, ὑταν- 110. ἀνσὼὲβ 

ῬΙΊΟΚΙΥ, . Ὅς 
ΠῚ 15 Βοη: -- "γαϊίνϑ ὑυἱθθβυηδη, φῦλον ὑγῖ06, ἔγοσα ΒΗηῦ-, 866 7. 

Βδῦμοσ ὑμδη - "ζεζζιι5 βυοκ] τρ ἔν. 216, οἱ. Ταῦ, οἱντα -αὐϊ8 ΒΥΒύθοση 
(οὗ δι} Ϊ 88). 

Εἰὶχ ἔο]ἰχ ἔθσῃ : 
ἔπι ὑμτοδᾶ, ὑμίοκηθθβ (ΔΙ μσο Του, 2. 841 : ἘΝ. Ῥγοπἕο) : Ξ ἔζίϑίιηι. 

Τὺ, σύϑία ΒΙΥΘΝ, 566 ἤόγα. 
Βιυιθτίδο ἔσίηρο (Ε).): τ-Ξ "βηϑγίας ΑΕΥΊΝΒ- οὗ, ΑΕ 18- ργϑθοθᾶ. 
ἄπλι5 ἄσης : “βύσοῃρ-Βι} 6}} 1} πρ,᾿ ΞΞ ᾿γιύηλιι8, 806 8:20. 
δηάδ 5ρ|10 (Ε). νϑη) : οὗ, ΒΗ1Ρ- φιτρός (1.6. ἔφιδ-τρός, 800 ηιθραϊίογ) Ἰορ, Ζά. 

διά- ΒρΡ110 81κ. δλίά-, δια ΒΗΕῚῸ- φείδομαι Βραγ6 (“ ἰαΚθ ὃ Οἱύ οἵ), σού. 
δοίίατ, ὈϊδΘ ἘΣ. Ἐ;. διέ Ὁ. 

δηρσο τηου]ᾶ (Ε). χυΐγέ 7εϊη) : οἵ. ΘΕΙΘΗ- 851κ. αὐλ- Βαθδσς, ὈΗΕΙΘΗ- τεῖχος 
ν78.}} (866 ηιᾶοοτγία), αοὗ. ἀοίσαγ ταου]ᾶ ΕἸ. ἀοιιρὴ ἀαΐγν ᾿ἰϑάν. 

ἔτη15 ᾿ἰνηϊῦ (ΕἸ. ἥπαηποο ηι6 ϑιαθδῦ. δᾶ Αα)].}: “ τρϑυϊκϑα Ὀν ἃ Σορθ,᾽ “ηΐἴ. 
[1 ὈΘοΟσηΘ: - ᾿γηδ ἵτν. Κεῖ. 
ἔσται δ ἤστη (Εἰ). ,ωγη1) : τὸ ᾿7͵ά-ηυι ἔν, 7 1ἀδ, “Ὑ6]16.016᾽. 
βςει15 Ὀαβκοῦ: 
Γιβίποδ ΥΔΙΏΤΩΘΥ : ἔν, Κι οίΐ8. 
δδίι]α Ρ1Ρ6 (Ε. 76ϑέ67): ἔν. 7οϑέώοα (οἷ, αὐδηα 508}, Ὁ1Ρ6). 
ἤδοςσι5 Πδρ-οατοᾶ (Ε. ἥαπρε βαπῖ Πιηζον): τ "ἤἄοιιθ, ΒΗΤΚό8 φολκός 

Ὀϑηαγ-Ἰοραοᾶ, ἔν. Ποοίδ. 
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Βαρὶείιπι ἱτηρουύαμιῦυ (΄ ἀδσηδηίηρ ᾽), Βμδσηθέα] δοῦ : 8ᾳ.. 
δαρίτο ἀδιηϑηᾶ : “Ῥ͵685, Ὀθαῦ,᾽ Ιοηρ' ἔογτη. ἔν. ἤαρ-γιηι. 
Βαρτὸ Ὀυσῃ : ΒΗΣΕα- φλέγω, ΟΗΟ. ὀδιίοοθει ἴο Ηδβῃ, οἵ. ΒΗη1:,5α- 5Κ. 

δλτγᾶ)- βῃϊμθ. 
δαστυσα σ ἱρ (Ε. παῖ Πο0): 
δαπιθι ᾿υἱϑϑὺ: -- "ηαά- νον (ἔου ὕθστα. οἱ. ποι-μήν), ΒΗ Ὁ- οὗ. ὀἰδίαη, ὕο 

ὙΥΟΣΒΏΙΡ. 

Βαπηῖχε, Ὁ]8Ζ6 : -- ἔβἄηνα ἔν. Π6. 
βᾶνιιβ υϑι]οὸν (ΕἸ. Πατοιι) : ΟΥ̓ ΟΒ οἱ, γμζυιι8 σίϊυιιθ, ΑἩΥΤ,- χλωρός, 

ΘΉΨΕΙ.- ΓΤ, σαϊϑέϊ ΘΎΟΥ γ6]]ΟΥ. 
Βεςῖο Ὀομᾶ (Ε. ἤίπολν : 

Βεπκίπδ οοηροδύϊοῃ οὗ Ὀ]οοᾶ: -- ᾿Πεί-ηὐΐπα, ΒΗ1,Ἐ- οὗ, ΒΗΙΟτ- αοὐ. δὲὶδέἦι 
Ὀ]οοᾶ Ἐ. : ἔν, 8α., ᾿ Βοσίῃρ". 

θεο ψ66ρ (Ε.. 26 γοϊθἰ6): φλέω ΟνΘΥΗΟΥ : 866 3768. 
Βιρο βύυκο: ΒΗ ῖαν- φλίβω θλίβω, ΝὟ. δ117 οὐἰαρυ]ῦ. 

Νοῦ 8δἅα Οαοὐ. ὀίσρναν, ὈΘαῦ, οὐ ΟΚ]αν. ὀδ[ίσηνα Βοδυ. 

δὸ Ὀ]ον (Ε. Πασεοϊεί ἤπιε ἤοιιέ 51|6}: τε ἘΠᾶ-δ, ΒΗΤ,- οὗ, ΒΗ1,.- ΟΝΌΥ, ὄν γ 
δαβῦ. 

ἤοςσςιι5 Ἰοοῖκ οὗ νοΟ]: 
865 ἤονον (Ε. Ε. Μοιι7) : ΒΗ1,5-8- Αγβ. δἰδ8- να Εἰ. δίοφβοηι, οἵ, ΒΗ1,.0- ΜΊΓΥ. 

ὀϊαᾳ-ἰἢ, οὐ. δίδ-ηνα Ἐπ. δίοουι Α58. δἰδ-υάγι ὕο 8761} Ἐ;. δίοιν ΝῸ.3, δᾶ 

ΒΗΠῈ- οὗ, ἥεδ. 

διιο ἤον (Ε. 3,088-51}κ Ποίίϊία ; Ὀὰὺ ποὺ Ποι) : τ-τ- "πιιρυῦ, ΒΗ σαν- οἱνό- 
φλυξ ἀγυηκθη φλύκταινα Ὀ]1ϑύοσ (΄ ἀἰβομδυρίηρ ᾽). 

ἔσουΐυπι ἤγο- ρθη ῬΊδαῦ. Ῥοσβα 104 : -- "γουϊοιζιηι ἔν. γουοῦ. 
ἴοςτι5 μϑδυῦῃ (ΕἸ. “δὶ 7ιι866): “ῬὉ]δοθ,᾽ ἔν, Ταοΐδ. 
οάϊο αἱρ: ΒΗΟΡΗ- βόθρος ᾿ΥΘΏΘὮ (τὶ β, ΙῸΓ π, ἔγοχη βαθύς 2), Τι δ. 

δαααῖί 1 Ῥτῖοκ Οϑ]αν. δοάφ, οἷ. ΒΗΈΡΗ- ὙΠ. δοαάὰ στῶνο, Τὰν. δοζω 
Ι αἱρ. 

ἔοεαιτι5 {1άτ5 (Επ.) ἔξ άτπι5 δυρβῦ. ὑσθαῦγ : τὸ "γοϊάοβ, 866 7:άιι5, 
ἰοδάιι5 ἔδάπ:5 Δα]. ἴοχ! : τε "γοο8-ἀτ ἵν. γἄδ8-οιι5, 7οΐ8-. 
ἔοΐτιπι Ἰθαΐ : φύλλον (ἴοΥ "φόλ]ον»). 
ἴο1115 Ῥὰρ (Ε. 70οἷ) : -- "γοϊ-ἷβ, ΒΗου,-ν- ΟΗΟ. δαΐϊίο ὈΔ]1 Ἐ. 
ἴοτθϑ ὑἱηᾶσδυ; -- ἔγουΐηιο8 ἔγ, 7ονοῦ. 
05 βρυίῃρ : Ξ- ἔζων ζωυόη8 “ Ὀ]οββίηρ,᾽ Ῥαχῦ. οὗ Μαυοῦ, οἵ, ΝΌΤΟΥ. 20η.8 

(1.6. Ἐυι-ηι8) ἔα 65. 

ἔοσοθρϑ ῬΙΠΟΘΙΒ : -Ξ ᾿ογηνΐ-οο}8 ([. σαρίδ), Ἐοδῦ. ζογηιιι8 Ἠοῦ, ΘΗ νΟΕ-Μο- 
Ζά, φσαγόηια- Ὠοῦ 51. σλαγηνάβ8 Ἠθϑὺ, οἵ. ΘἩΕΒ-ΜΟ- θερμός Ὠοῦ, Αττη. 
7έγηι, ΘἘσΒ-Μ- ῬΊαββ. σογηιθ Ὠθαὺ : ἔγογη ΟΗνοΒ- [Γἰ. σᾶγαϑ Βύθϑιῃ 
ΟΚἸαν. ρογξέϊ Ὀαγτι, 5... σλαγ-, οὗ. ΘΠ ΕΒ- θέρομαι ΚΥΟΥ͂ ΤΊΤΩΙ. 

ἔοτο ἰο Ὀ6 ϑοοαὺῦ ἴο ὈΘ: Βῃογῦ ΖῸΣ “ ἔοΥ6 6886,᾿ ὑο Ὀ6 οαὖ, αυγοδᾷᾶ, Ὀογοῃᾶ, 
οὗ, Ηοσ. ϑὺ. 1. 2. 67 ΘΧοΟ] 888 ἔογο (-Ξ 20γἵ8 οαῦ 8δ8 γιασα ροίδ -Ξ- γιαρῖϑ 

γοέϊ8). --- ΕὙΟΥΉ 7076, ὑθθ 85 [η,, σχῶ 8 Τοχγηϑᾶ γογϑην 5]. 



28 ΕΤΥΜΟΖΟΟΙΟΑΣ ΣΕΧΙΓΟΝ 

ἔοτγὶ5 ἄοον (Ε. γογείφην ζογοϑὲ 7ογθο]οβο γογ ϑὶ) : ΘΗ  Ὲ-185 ΟϑἸαν. αὐυϊνὴ, οἱ. 
ῬΗσΕ- θύρα, ΟΙτ, ἄοτοβ, αοὐ. ἀαιν Ἐ,., Τὺ, ἀὰτγψδ, Αὐτὰ. αἀπμΐη, ΘΗΥΟΒ- 

Ζᾷ. ἄναγα ; δῃμᾷ ὑῦ8- 5. ἀἄτν-, ὈνΟΒ- 5Κ. ἀνᾶγ. 
ἔοσιηδ 5806 : 
οὗ οἵ, 5Κ. ἀλαγίηιατι Ὀδιδηοο, ζοσυη τ, ἔγσοση ἀλαῦ- Ὠο]α. 

ἔοστηῖςα ἔσο δηΐ : 
ζοσιωϊᾶδ Ῥυρθθδσ, ἴθϑυ : “Βῆδρο, ἱτωϑο ΒΥ ΒΏθρα, ἔγ. ζόγηια. 
ἔογηδπ ονθῃ, ἔοσηΐχ δ ἢ (Ἢ νϑυ]θᾶ ᾽ 1116 8 οὐ) : 866 ζμγηιι8. 
ἔοτό ὈΟΥΘ: ΒΗΒ- φάρος ὈΙουρ, Αρ8. δογίαη θοσθ Ε;., οὗ, ΒΗΕΕ- Ζᾶ, ῥατ- 

ὈΟΥΘ. 
ἔοτβ οὔϑμοο : “υγέϊ- ΒΗΕτί- Αρβ. ρο-ὀυγαὰ ἰδία, οὗ, (ἔου ὑπο ἔοστηῃ) οὔ. 98- 

δαιιγίλ8 ὈϊσΓῸἢ Ε;., 51κ. δλγέί Υαϑλυιθθηθηοθ : ὁ ν δὖ ΟΟΥΆΘΒ,᾿᾽ ἔν. ζεγδ. 
ἔογίβ.5515 ἔοσίβϑϑθ Ῥευῇῃδρ8: “γοὺὰ πνου]ᾶ οἰῆστη ᾿ (Π6ηο6 ἴῃ Ῥϑυί. δπᾶ 

Τοῦ. σι Τη1.), 2 δίηρ. Ῥασί. 500]. οὗ Ἐγογὶδ (-- 7γηνδ, " αϑβτγη,᾽) ἔν. βα. 
ἔοτιϊ5 ἔογος5 βύσοηρ (Εἰ. ζόγοο 7ογῇ) : ἕν. γογοίιι8 λογοίιιϑ σοοᾶ (Ε' 680.), ΒΗΒΚΥ- 

τόβ φρακτός ἰοΥγ]ῆθα, ἔν, 7Ζωυγοϊδ. 
ἔοχιιπι τϑυϊοῦ- Ὁ]Δ06: ΡΗΨΟΒ- 0, αισάγαϑ οουχὺ Οἶδν. ἀνογὶί, Ζα. ἄναγα 

Ῥδ]δο8: “ρίδοθ ψι ἢ ἀΟΟΙΒ,᾽ 866 70718. 
ἔοσιιβ ζϑῆρσνδΥ : ἔτ. ζεγ (68 υἱὰ ἮΤ. υοἦιδ). 
ἔονοα ροἰῦ : ΟΗΕντᾶ χεί(β)ιά Πο]6. 
ἔονοδ ὙΘΥΙΩ : “ΤονΪν ,᾿ ΒΗΞΥ- Αρβ. δοῦν Ὀ6 Ε΄. Ε΄. δοπάαφο δοπαϑυαϑια 

Ἠυβδαπα υβδαπαίγηϑη δοουῦ ὄν δῦ ποὶρΏδοινγ, οὗ, ΒΗΞΥ- 5Κ. δλᾶυαγιϑ 

ξοβύθσϊηρ, ἔν. Ζιῖ. 

ἔτβρσα 5.γθ ὈΘΥΥΪ68 : τ ᾿ϑγᾶσα, οἴ. ῥάξ σταρθ. 
ἔταστὸ ἔταρῖὸ βαρτὸ (Ε1118 Οδύα]]. Ρ. 844 5ᾳ.) 5116]]: -- Πασγό, 5γη6]] 

Ὀοὶηρ Ὀγουρῃῦ οαῦ ὈγΥ Ὀυχηΐηρ (06 2 βγβὺ Βρ6]}1πρ8 ο αἰ ογτϑηὐίαῦθ ὑῃ6 
ΤΩ ΘΒ] δ). 

Ἤτδηπιθα 5ρϑδσ : αδϑστήδῃ (Ἰ80.) : 
Ὠδχαὶν ἃ πϊδίακο ἴοσ ἔζγαποα, Α58. ζγαποεα. 

ἔτγαπσο Ὀγϑακ (Ε. γ,γαϊϊ οβργὸν γεζγαΐη, ϑια 80.) : Ξε "ζγοισδ, οἷ. ΒΗΒΕ6- Οού. 
ὑγίζαη, Εἰ. Εἰ. ὁγοοῖ ϑιαβὺ. ὄγακε ὅγαγψ Τὸγῖδο. 

ἔτϑῖοσ Ὀσούμου (ΕἸ. 29, ἴα7)ὺ: φράτηρ οἸδηδήδη, ΟΙΤ, ὑγαϊμιν Ὀγούμοσ, σοί. 

ὀγοίμαν ὰ., ΤΑϊ. ὀτοίογ 8 (ΠὨ᾿ταϊ.) ΟΥΪαν. ὀγαΐγί, Αττὴ. ελδαῖγ, Ζᾷ, 

ὀγᾷἄίαγ- δὶς. δηγάίαν. 

ἔταιιβ υγῦ : ΒΗΒουθΐ- οὗ, ΒΗΒΕῦΡ- Αρ8. δγοδίαη, Ὀτϑαὶς Εἰ. δγίξεϊε. 
ἔταχίπιιβ 85}: -- "γγᾶσ-ἐἴ-πιι8, ΒΗ6Βα- ζαγηι (] σαν, - ἔγαγ-ηιι8), 5Κ. 

δῶν)αβ ὈΪΤΟῊ (ἔοῦ σοη βίο οὗ γ66- 8.68 566 ζᾶσιι8), οὗ. ΒΗΕΒ6- Αρ8. 
δοογοο Ει., ΓΑϊ, ῥέγξζαϑ ΟϑἾαν. ὀγόζα. 

ἔγοπιδ ΤΟΥ : ΘΗΥΕΕΜ- χρεμετίζω Ὠδὶρῃ, Αρ8. σγίηιν “11 Ἐ.. σγίην σγιυηιδῖο, 
οὗ. σηνβομ- ΜΙγ. σγοηνηνα βϑ τ, αοῦ. ργαηι)αη. Ῥγόνοόῖο, Οϑ]ων, σγοηνἥ 
ὑμυαθυ. 

ἔγοημ δ οὐὔυβῃ, ρῃιϑβῃ ὑμθ ὑθούῃ : ΘἩΒΕΝΡΗ- Αρ8. σγίμααῃ ατιμᾷ Ἐὶ. 
ἔγδηυπι ἔγαθημπι Οὐ (Ε. τεΐγαΐη Ὁ.) : 

εΦ2) ἐν ἀφο Ὁ 
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ἔσγθαιιθῃβ σοαυθηῦ : ΒΗΒΕΚΥ- 866 7αγοὶδ, " ογονχαϊηρ ᾿ (8666 σμγοἔιι8). 
[τευ βυγαϊῦ: 
ἔγδἊιβ σοὶ γἱὴρ ΟἿ : “ ὈΟΣΏΘ ἊΡ Ὀγ,᾿᾽ Ῥαχῦ. οὗ Ξογῦ (88 ογδέιι8 οὗ (077). 
ἔγτιοῦ τὰῦ (Ε. αν ΝὈ.): ἔν. ἢ ί- οι Δ4]. ἔν. 216. 
ἔτρο τοαϑὺ (Ε. “ηἱξέον Κγν): τὸ "7γγῶρδ, φρύγω, οἵ. ΒηΒυα- ἵγΚ δγιίσμΐην Ε1 

τοαβὺ (Εἰ. δγοϊῇ). 
ἔπισιιβ οοἹᾶ (Ε.. 2»): τε, "ϑγῖσιιδ, ῥῖγος. 
ἔτσυςείσ (Ρ]ααΐ.) ἔπηρσυίςζείο (γασγ.) ὑσνίυου : ,2γῖρυ- οἱ. 7γῖσδ βαυθακ 

(Αἔγδῃϊ8), ζεΐπσυ- οἵ, γγίησιι 176 ΘΒ Οἢ (δ Στ.) : 
ποῦ οὗ, Τα, ὀγίχοδέϊ ὈΙΘαύ. 

ἔγὃ τὰ : 6ΗΕ1- οἵ, αἩΒῖ- χρίω δηοϊηὗ χρῖμα ΟἿ], ἃηἃ 6Η81-8- χρῖσμα. 
[ΕΠ1π5 ἀἰοθῦοχ: Ὀϊμαΐη. οὗ "γγιιίιιϑ --- ζγαιίο; (οἷ. αἰζιι5 αἰΐθα), “ἾΚ6 ὃ 

5718.}} ὑχθθ᾽. 

ἔτινοϊα Ἰυστρου: Ἔγηῖ-υιτι8 γα θᾶ, ὟΥ. δγίιυ Ὀτο ΚΘ, 566 72 η,16. 
ἔσοῃβὶ Ὀγὸν (ΕἸ. Ποιηοο ϑὈδβ..) : ΒΗΒΟΝτί- οὗ. ΒΗΒΟΝΤ'- ΟΝΟΥ. δγαπα 
8108 Ὀθδῖκ (Ἱσ 550}. 

ἔτοιηβ 3 ἰϑαῦ : Βηβονΐ- οὗ, ΒΒΒΕΈΝῸ- [10. δγόπααι 1 τίρθῃ. 
ἔπιοσ Θῃ])ΟΥ : Ξ ὅγγῶον “7 ηρυογ, ΒΗῦαν- αοὐ. ὀγῶζῥανι, ΘᾺ]οΥ Εἰ. δγοοῖ ΝΌ. 

ὄγοζοῦ. 

ἔπιβίσγᾷ ἴἢ ΘΙΥΟΥ: τ "γγῶά-ἐγὰ ἔν. ἤγαιι8. 
ἔγαβειπι ἐγιβέγιπι ὈΪ : ΘΗπαῦθβ- θραύ(σ)ω ὈγΘΔΚ. 
τιΐαχ βσυ: 
ἔπ Τὴ 617]. : φῦ, Ε'. 0}. 
ἡπςι15.} Τοῦ]. -ΠἸΟΠΘη (θᾶ 88 ἃ ἅγ6) : ἔογοΐρυι, οὐ. φῦκος βρανγθθᾶ, ΗΘ. 
»ιζ Ῥϑληῦ, 

[Ὡςτ15 ἀγοῃ6 : 
ἔισὶδ 66: φυγή Βὶρῃηύ, 51]κ. δλιρ- Ὀθηᾶ, οὗ, Βηῦαν- 1.10, δύσαι χὰ ἔγὶρσὔ- 

Θηθᾶ, ΒΗΕσαΥ- φεύγω ἢθο. 
ἔμϊ ἔπιον ττ85: ΒΗῦ- φύω Ῥτοᾶμποορ, [1ὑ. δύέΐ 6 Οἶαν. ὀγέϊ, Ζα. δᾶ- 81κ. 

δμιᾶ-, οἵ. Βηῦ- φυτόν ρ]αμύ, ΜΊΣ. δοίδ, Ἀὰὺ (΄ ὈΪδοθ ἴο ᾿ἶνθ 1), 866 ἡωυεῦ 
ἤαυι Κ1δ )ουοῦ. 

ἔυ]οεὶδ βΒυρροτχῦ : 
ἔσο Βϊ:ο : ΒΗ16- οὗ, ΒΗ1Ξ6- Παρτγό. 
ἔμ!Πςα οοοῦ : -- ξιεζσα (866 ρεγίϊοα) ΒΗ11-ανὰ- ΜΗΔ. δοϊοῖε (- "διιϊοδο), 

οἵ. ΒΗ1.- φαλὰρίς : “ψὨϊδ6-Πϑεααθᾶ;,᾽ ἔν, γι. 

Πρ βοοῦ: -- "γῶυνϊϊ-οὗ ἔν. "γ7αυϊϊ8 ΑΔ]. (806 ἴσδ) ἔσοση ϑηῦ- 7ὥηιιι8. 
[110 ἔ.}16ν (ΕἸ. Ε.. γοἱ1 Ὁ.) : “νΣύθηΘΣ,᾽ τ ̓γιοῖ-γνδ, ΒΗ1,.- φαληριάω ΜΆΘΗ 

φαλακρός Ὀδ]ᾶ, οὗ, ΒΗΟΙ.- Γ10, δαϊία8 ΜΙ Ϊῦ6, ΒΗΞῚ,- Αρ8. δαοεὶ το, ΟΒ]αν. 

δξῖα νι λῦθ, 5Κ. ὀλᾶϊαην ὈΥΙρ 958, 
ἔυΐνιι5 γ6]]ον : ΘΗΊ,ΨΟΒ, οὗ, Πᾶυιι8. 
ἴχπιιι5 βιηοόκο: [ἡῤ. ἀὐπια8 Οϑ]αν. ἀψηνΐ, 81ς. ἀληνάθ, ἔτοτα νηῦ- θύω 

ΤΌΒΗ. 
ἔπηάδ 5]1πρ : 85ᾳ., "5 σι Κίηρ". 
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ἔυπάδ Ῥουγ, βοδύνοσς (Ε. ,υύϑοῃ ζιυηοὶ γεζιι86): ΒΗΌΝῸ- οὗ, ΒΗΕΌΡ- Ζ22αΣ 
Ῥογΐ., ΒΗοῦνῦ- Αρβ. δεἄέξαη, ΒυΣ Κ ΕἸ. δοαΐ Τδιιέέ, 866 ,ἤδιιδ. 

Ἠδύμοσ ὕθϑη Οπὐκῦ- οἵ, αΗΕσ-Ὁ- αοὔ. σίμέαγν ῬΟῸΣ Εἰ. σιιϑῆ, σιιϑδέ σι 

Ἰησοί, ἔγοσ ΘΗξῦ- χέ(ξ)ω, 866 σιοέέα. 
ἔπη: Ὀούίοχα (ΕἸ. ζοιυπα ΝΌ. χοιιπάογ Ν Ὁ.) : ΒΗΝὉ- πύνδαξ (ἴοΣ ᾿φύνδαξ, 
ΜΙ π- ἔτοσ πυθμήν), ΟΙν. δομα (Ἐ,. δοιια8 δοιιγη 1), οἷ. ΒΗῦσὺ- Αρ8. 
δοίηι Ἐ.. : Ὀγ-ἔογτη ΒΗ ΡΗ- πυθμήν, Ζᾶ. διιπα ὅϊκ. διιαδηάϑ. 

ἔπ ρῸΓ Ῥουΐοσγη : οὗ. Βηυα- 85Κ. ὀλιρβῇ Θῃ)οΥ, Βηοῦα- Αὐτὴ. δοΐς ἰοοᾶ, 
ἩΙΏΡΊΙΒ ΤΩ ΒΏΤΟΟΙΩ : ἔογοΐρῃ, οὗ, Τσφόγγος σπόγγος ΒΡΟῺρΘ (Εἰ). Ε.. ϑρμη κι). 
{ππὶ5 ΤΟΡΘ : τῷ ἔδοΐγυϊδ ΘΉΨΟΙΝΙΒ οὗ, ΔΉ ΕΙΝΙΒ [ύ. σεϊηῖδ ἢ 
ἔπΏ115 ΟΟΥ̓ΡΒΘ οἡ ὑῃ8 ῬΥΤΘ (ϑὅθσν.): 
ἔὰγ ἰμ1οἔ: τΞ "γὸν (οἴ, γδτοίϊϊα Τταῖτι. οὗ βα., Οαῦα}}. 105. 2 Ε}118), φώρ : 
ἴγςοα ἔοσκ : ῥγδϑοθϑᾶ,, “1πβύσυχηθηῦ ἔου ῥα: βϊηρ 16 68 ἡ. 
δυσγέαγ ὈΤΘΠ : “Ῥυγρδζηθηύχη ἔδυΐηδο᾽ (ΕἰΔΟΟ1ο] 601), οὗ. ΝΟΥ. ιν ζαγεξ 
ΠΟΥ ΟἸΘΘΏΒ6: 

ἔυγηιδ ον: ΘΗΝ Νό5. Οϑ]αν. σγἄπη κού], 5]ς. σλγῃιάβ ᾿ϑαῦ : ἔγοσα 
ΘΗ͂ΓΟΒ-, 866 7γοο}8. 

ἔυγο ταρθ: Ξῷ ἔζιιδό Ῥησβ- θυ(σ)ιάς Μαρηδαᾶ θυσ-τάς (ΗΠ 65γ0}.), Αρ5. ἀψϑὶσ 
[οο] 180 (ατϑὶ ἢ) Εἰ. αἴχζον. 

ἔυγνι5 ἔογνιβ ὈΪΔΟΚ : 
Γιϑοίηδ ὑγϊαϑηΐ : 
ζπ1|5- 15 ὈΪΘΟΙΚ : 866 ζοεάπ5 Αἄ]. : 
ξιϑεῖ5. οἱαῦ (Ε.. “ιϑέν) : 
{Π|5118 ἔ11551}}15 Βρ Πα]6: -- "γηά-ἔι8 Ῥατγῦ. ἔν. ξιπαδ, "δύσι ᾿ ἤο τδκὸ ἰὖ 

ΤΟ ΥΟΙΪνΘ. 

ἐ {1118 {π||1115 ναί : ἔν, ᾿ξῶζιιϑ, 8606 σοηζῶϊδ, “ΒΘ κυ. 
ζυζιδ : [ΓΓ. δοίδ πέος (Ο᾽ )οπονδῃ). 

Τσδοβυηι σ'βιπι αν 6] (ΟἾΝΟΣ, ζοβήα ἨΔ] ΘΙ) : ΘΡϑη8ῃ (Αὐ θη 868) 
ῬοΟΙΥΌ. Τγαῖσος : ΘΗΑ18- χαϊ(σ)ος ΒΘΡΙΗΘΟΊαᾶ᾿Β β δῆ, ΟἹἊ. σαὶ ΞΒρϑϑσ, ἀ,8. 
σῶν Ἐ. δθ-σογ' σαν} σογὸ ΝῸ. 

Ὑψχαθδηυπι ἃ συχα : ἔ"χάλβανον Τχαλβάνη, ΗΘ. λοϊδ' πᾶδ. 
φΑΙΌΙητ5 ΡΎΘΘΩ : 
Τφαῖθα μϑὶτηθὺ (οσὶρ. οὗ ψγθ886]-βκίὶν, 1]. 10. 885 κτιδέη κυνεὴ) : γαλέη 

Ὑ6886]. 

5.811τ5 ΘοοΚ : ΞΞ, "σαϊ- παι, 6Α1,.-Ν- ΟΝΟΥ. ζαζία 68} Ἐ. 
σϑηδιπι ὑἀθσργουηᾷ σόοτὴ (Ἐ' 6δύ.) : 
δδμηϊο γ6}Ρ: 

ποῦ -- "σαπογυὶδ ἔν. ἔσαηρ-τῖι8 Δ4)., ἀνάναν- ΟἾἾαν. σᾳσπαζὶ ὕο ΥΛΌΣΤΩΌΤΥ, 
οἵ, σνάαν- ΜΗ. ζαοὴὶ Ἰουᾶ αι σ ὗου ὑ18 σου] ΘΟ] Ὀθοοσὴθ "σαφηϊο. 

ϑαΙΓΙΟ ομαίδοσ : ξΞ ἔσαγϑοίδ ἀν ΑΒ8- Ηθβύοῆ. γαρριώμεθα ψγ δῦυδβο, ΟΗΟ. 
ζογγαν ἴο ΟΥΥ, 1λῦ. σαγϑα8 ὩΟΪΒ6. 

ἐχζαιπι ΟΔΥΔῚ : {γάρος : 
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φαιάοδ το]οΐοο (Ε. Εὶ. σαιιά 76ισοῖ 70.) : Ξε -"σαυϊάοῦ (οἷ. σαυΐδιια Ῥαχί.) ἔΥ, 
Αα]. "σᾶυϊάτιβ ἔν. "σᾶ-σπυιιϑ, αἌ- γη-θέω, οἵ, αΑ- γα-ίων ΟῚ ). 

ἤσαυῖι5 061] : Τγαῦλύε: οἵ, 51κ. σδιαῦ γὰρ 
ἐρξδιβαρα ἰδ] : "γαύσαπι Τ᾿ γαύσαπος : 
Ἔξ 8Ζα ὑγϑδβῦσο (Ε. σαζοίίο ὅ) : γάζα, οἵ. ῬΘΙΒ. σοτιρ' ΖΘΏΚοΥ 168 ἃ. 
δοίι5 ἔγοϑὺ (Εἰ. 76): ἀνῈ1,.- οὗ. ἀνοι- οὗ. ζαϊάβ οο]ᾶ Ἐ). Ε, εοοἵ ολϊ, 

Οϑ]αν. σοϊοξζ ἰο6. 

,ΦΘΙΔΩΙ ὑσ18 : Ὑ}6]οννΒ,᾽ ἀἰϊα!]θούϊο Ὀγ-ἔογγη οὐ "λοηυΐπιδ8 ἔστ. ᾿θηιῦ, 8686 
λσηῖο (ἴου [6 ὑθυσωϊηδύϊοηβ οὗ, ἐθγηυΐηιζ τέρμον ε5). 

δ᾽6πι-πια Ὀμα, σοχὴ (Εἰ. οαηι60) : “ 5.761} 1 ρ,᾿ ἐγ. 8. 
ϑοπιο ργόδῃ (1{8]. σοηιθγ6 ὑΥ]60Κ]6) : “81 8βα θα, ΟΡ γϑββϑϑᾶ,᾽ ἀσνῈΜμ- γέμω 

87ὴ. ἔ.]], οὗ, αἀνμ- Οϑ]αν. ξἔγζηιᾳ 1 δοΟΙΏΡΥΘΒ8. 
ὥοπδ οἤθοκ : ΟἿΨ., σον του, Αὐτ. σπϑαῦ ΟἾΘΘΙΚ, 566 σογιμζηιι8. 
δἜποσ 80}-1}-18Ὺ : " Κἰηδγηήδη ᾿ ὈΥ οἰθούζοῃ, ἔν. φοηιι8. 

Νοῦ ἔοσ ἔφεηυτοβ ἀΜ- 65 οὗ. ἀαμ-όβ γαμβρός, ἔζ. γάμος ταϑγτίδρθ. 

δϑοποϑίδ ροηϊδίδ, ὈΣΟΟΙῚ : "Βρχουύίηρ, ἔγ. σελ. 
σοηῖ Κηθο: αδῦ οἵ. αόνυ γόνυ, αὔκυ 81κ. 74, αδπ- Αὐτη. σμην; δηᾶ 
αν γνύ-πετος [6116 ΟἹ ὕη 6 ΚΗΘθ65, Ζᾶ. ζςῴγιν Καθ6 ὅ5]κ. 2ηῖι, αν ῦ αού. 

ζηΐι ἘΙ. 
δοημηι15. ρου ημᾶον : ΘΕΝῸ- γένυς δ, αοὗ, ζίγηιι8 ΟΠ Θοὶς Ἐ;. οἠΐη, οὗ. 51. 

λάπιιϑ ἸαΙ]ΌΟΠΘ, 866 σόα. 
δοπιϑ Ὀἰσύῃ (Ε. σόπᾶον 7αι έν) : ΘῈΝ- γένος, ΜΙΓν. οοΐι, ΑΥτὴ. εἴη, ΖΑ. 

ταῆ- αῖνο Ὀϊγ ἴο 51. )αη-, οὗ, αν - οὔ. ζεῖ εἰ Ἐ, Ἐ δία ζίηρ ζπαυο 

ζηϊρἧΐξ, 866 γι βοο γ, 
ΘογΏΒη115 ὈΓΟΠΘΥ : ΘΕΝ-ΜΕΚ--ΝΟ68 (866 λαηιᾶγυιι5), ΟἘΝ- ΜῈ - οὗ, 5α. 
ΘΟΓΠΊΘΠ ΒΡΥΪΡ: ΞΞ ̓ σΘΊ)ΠΘΉ, οἔ, 1ι66.-1)60. φοπίηυθη, ἕν. φονιιϑ, " στον. 
ϑοτΟ ΟΟΥῪ (Ε.. γαὶ γορίϑέ61) : τε "ρεβδ: 

ἬΖΟΣΓΔΘ ΠΟΏΒΘΩΒΘ : γέρρα ΜΊΟΚΟΥΟΥΪς (΄ Ηΐγη58Υ): 
οἰ ΩΡ: - "σεὀρῥι5 ἔσᾶδιν ανῦβ- (ΟΣ ανῦβ-) οὗ. ἀνῦμβ- (ΟΣ 

ανῦμβΒΗ-) Γ[10. σινηιδαβ ΘΧΟΥΘΒΟΘΙΟΘ. 

οἰστδ ργοᾶμοθ : οὗ. γίγνομαι Ὀθοοχηθ, ΕΠ ΘᾶαΡ]. οὗ ΟΝ- 566 σοηλι8. 
οίϊνιβ οἱ θιι5 γθ]]οὸν : ἀἰα]θοῦϊο Ὀγ-ἔοσσα οὗ λοῖνυιιϑ ἸΙσῃῦ ὈΔΥ, ΘΗΝΕΙΨΟΒ 

Αγ5. σεοῖο γοιὸν Εὶ. Εἰ. γοϊᾷ, οὗ. ΘΉΊΝΟΒ ῥεΐνιιϑ, αι 566 Πᾶἄνιι!8, 

σίηρῖνα ([ΟΥ ὕθγτω. οἵ, σαἰ-ἴυα) σάτα : αδυ]βὴ (85 σὺ ἴῃ Οδῦμ]] 8) 9 
σἰαῦθος βυηοούῃ : ΘΗ ΑΡΗ- ΟΗΟ. σίαξ βγηοοΐῃ, Ὀγὶσηῦ, Κα. ρβ. σίὰά ΚΟΥ 

Ε.. σίαά, οἵ. ΘΗνΙΑ͂Ρ - Τὐῦ. σίοαὼὰ Βτηοοίῃ ΟἸδαν. σααίξέ ὕο Βυηοοίῃ, 
8606 δέαπαιι8. 

οἷαςὶδα ἷοϑ : 
ο᾽ἰδάϊι 5βυοσχὰ (ΕἸ. σίαϊνο) : 
οἴδοῦα ο᾽δρα οἱοᾶ: 
Τρίδοϑιπὶ ο650πΠ| ΔΙΆΡΟΣ : Οοστῆδῃ (Β]η, 87. 42), Αρβ. σίαθγε Ὑϑβὶῃ 

(ΚΊα 6) ; δκίῃ ἰο Αρβ. σἱὰβ 518.58 Ε. 

δ᾽ Δῃ5 ΒΟΟΣΉ : “1ἶκ6 ἃ βύοῃβ,᾽ ΘΗΤΑΝ- οὗ, ΘΗΙΑΡ- Βα. 
᾿ Φ. 
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οἷἴᾶτοα ζτανθὶ : -- "ρίδαφα, οἷ. χλῆδος ΣᾺΌΡΙΒΉ. 
Ἐρίδιςι5 Ὀσϊῦ : γλαυκός : ᾿ 
ο΄ θοῦ βργϑδᾶ : αἵ}ν- οὗ, ατ1- Ζαᾶ, σγί- οχύθῃηα, α101- 51κ. ἡγάψαξβ οχὑθῃηῦ. 
οἵοδιβ Ὀ86]}: 
οἰδηιιβ σἼοπιιβ Ὁ8]] : “ Ὀουπᾶ ὑορούμοσ,᾽ οἵ. Αρβ. οἴαηι Ὀδιηᾷ, 
οἱδτιίαᾳ ἴδω : -- "σίδοία, Οϑἷαν. σΙαβϑ νοΐοθθ, “ταδκίηρ ἃ ῃοΐβθ ἱῃ [86 

ψουᾶ᾿. 
σῦδο 66]: ἀυεῦβη- Αρβ8. οἰδόζαην ΒΡ110 Εἰ, οἴφαυθ, οἷ. αἸΌΒΗ- γλύφω 

ΟδΥνθ. 
οἰπίοη οἰπείπιυπι συθ (Ε.) : σζωξιδ8 ὑθηδοίουβ, ΟΥΤΟΙ- γλοιά ρ᾽υ6 γλοιός 

Οἱ], Αρ8. οἰαός οἷανῦ Ε., ΝΗ͂Α. ἀεὶ 5] γηθ, Οϑ]αν. σίδιΐ, ταοῦβ. 
οἰπτο σ᾽ Ὁ σνγα]]ον (Εἰ. στ σέο : 
ΘΏΔΓΙ5 ΠδΓ5 5Κ11] : αἷ΄- οὗ. ΟΝ - 586 ἐη6}.8. 
Ἐσοῦειβ συάροοη (Ε.): ἔγωβιός Τκωβιός (566. ΘΟΉΘ6Υ) : 
Ἐσταῦϑίιβ οουο : ̓γράβᾶτος Τκράβᾶτος (οἴ. ῬγδθΘοθᾷ.), Μδοθαομῃίθῃ. 
τας 115 ὑΏ1Ὲ : 

ΒδΥάὶν οὗ. Εμη. ογασόη8 Ῥαγὺ, οὗ "ογαοόδ, ΚΥΒΟΚ- 866 οὐ σμζδ. 
δταάιϑβ βίϑρ: ΞΞ- "γοαύβ ΘἩΎΥΒΕΡΗ- ΟἿσ, ᾿ηστοπηπαΐ 6 Υ 1}1ῺΟ]]ονν, οὗ. σγὶαϑ 

βῦθῃ, οἵ. ΘΗΥΒΕΝΘΗ- ΟΥἶαν. ογξαᾳ 1 ΘΟΙΏΘ. 
σταπιθῃ ρτ888: ΘΗη8Β1- Αβρβ. σγυαῃθῃ ΒΊΟῪΝ ἘΕἸ., Αρ5. σγδηθ σύθθὴ Ἐ)., οἱ. 

Θ6Η84- οὗ, γγα8 σ.ΎΥδ55 Εἰ. 
σταμαϊβ ἰᾶυρο: 
σταπᾶδ 81] : ΘΗΒΑΝῸ- οὗ, ΘΗΒΑΡ- ΟΝἶδν. σγταάαΐ, (ἴοΥ ὑΠ6 σ᾽ οὗ, ἀπϑοτὴ, ὅΚ. 

ἀγασιυμιΐθ, ἵν. Ζᾷ. σγαάα- ταῦθ] 51. ἀγᾶά- ὕο βουῃᾶ, 

οιϑηυπι στοαὶ (ΟἿΣ, σγᾶν ῬΊατν. ; ΕΒ. Ε. σαγηθέ σγατῖίς σγαηρε σγοπακε): 
αὮνο- οὗ, σΒχο- ἀαοῦ,. ζαμγη ἘΝ. σον οἤγη Κογηθῖ, Τὺ, Ζὶγηΐθ Ῥθὰ 
ΟϑἸαν. σγὥηο ρύϑῖν : “τἰρο,᾽ απ κπό- 5|κ. γηάβ σου Οαὖ, ἐγ. 6ΕΒ- γέρων 
οἱᾷ τϑῃ, Οϑἷαν. σγϑέΐ ζυγοῦ τίροϑ, ὅΚ. 2.07- συν ΟἹά, 

στϑῖίιβ ρ᾽ϑαβαηῦ (Εἰ. αρ766): ΘΗΞ-Τόβ οἵ, 6538- τόβ 866 λογίου. 
σταναϑίθ τι5 ο]Ϊ ἃ τυϑῃ : οοτηΐο Ὀἱχηΐῃ, Μ88ο. ἔν, ᾿ρταυαδίγα " ΟἸΪΔ ΜΟΤΩΔῊ 

ἑουτηθᾶ ἔγοσῃ Ἐγρανάζω »,ΥΟΥ 8 οΟ]α Μοχηϑη, γραῦς οΪαᾶ σποτηϑῇ. 

στανὶβ ἤθᾶνυ (Εν. σγί47) : ΞΞ ἔσγουΐϊβ ἀν Βου- οὗ. ἀνβό- βαρύς, (οὐ. ζαλίγιι8, 
ΘΚ. σιιγώβ Ζα, σοιγι- ὨδΥΑ͂, 866 σοη ΟΥ̓. 

στοιλίιπι ἰΔΡ: 
ΘΊΘ551:5 ροϊηρ; τ ἔσγοά-ἔνι8, 566 ογοιι8. 

στεχ ἤοοκ (ΜΠ1ν. σγαΐρ Ποχὰ οὗ ΠΟΥΒ68) : "τουῃ ἀθᾷ γη888 ᾽ (ἔοΥ [89 τῃϑϑῃΐηρ 
οὗ, σίοδιι8 Ὀ811, ΘΟΙΩΡΘΏΥ), ΟΥ̓ΒΕ6- οὗ, αΥ86- σιγθ8, γάργ-αρα Ὀ]Θηΐγ. 

στυπηὶο (ἀϊἸα]αοδο, οἵ. ηναγηιι8) στυηάϊο σγυαπὺ (Ε). σμγπαγα): ΘΕΟΝ- 
οἵ, αἀβῦρ- ΟΝ σ, ἔγψία ὕο γαανγηαν (Εἰ. σγμαρο). 

στῇβ οὐὔδὴθ : αἀνβῦ- Αστῃ. ἔῤιπῖ, οἵ. ἀνΈΚΥ- Γ10. σέγισε, ΟΝΈΒΟΥ - ΟΒΪΔν. 
ξογωυνΐ; 8180 αΥ̓ΒΟΝ- Αρ5. ογαπι Ἐ)., ἀν οπν- Γὑ. σαγηζ8 βύοσκ, ἀν ΈΒΥ- 
γέρανος ογϑιῆθ, Οδυ] 8} ὑτὶ-σαγαπιιβ Ὑ{ὺῚ 8 ΟΥ̓Θ68 Ὗ. σαγαῆ, ΟΥ̓ΒΏΒ, 

ΒΏΘΏΚ. 

ὙΈΞΞΕΣΣ 
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ἜΡΙΡ5 συν (Ε).) : γρόψ, ἔγ. γρῦπός ὨἨοοκποβοᾶ, 
Ὑσυδογηὸ βίθοσ (Ε). φουθγΉ) : ̓"γυβερνάω κυβερνάω (866 σδδίι8), οἵ, 5Κ, 

ζἄδαγαϑ Ῥο]6 (8ο Ἐ). λοῖηι ἔν. Ἀακῖτα), απᾷ Γδ. ξιπυδΥηγέϊ βῦθϑσ. 
διίΐία ὑμγοοὺ (Εν. σιιἼοί σιν): ατ,.- Αρ5. δϑοῖθ, οἵ. 6Ἐ1.- ΟΙτ. ροϊτά Ὦθ 

ΘΟΠΒΏΆΤΩΘΒ, 
Νοῦ αΥἙΕ1.- Αὐτὴ. ζϊαπόηι 1 ἄθνουν, αὐου.- 51, σαΐαϑ ὑμγοδῦ. 

διυπιῖα ρουτταοὺ (Ξρϑῃ. φοηιυΐα) : “[Ὰ}},᾿ ΝΤΌΤΔΡΥ. σοηιία στανὶᾶδΒ, αὐομ- οὗ, 
αΥ̓ΕΜ- σοηιό. 

διιγροβ. Μ ΙΣ]ΡΟΟΙ (ἘΠ). σοῦσα σογσόοι8 σαγσονῖα σμγσ 6) : “γουπα,᾽ 866 σγες, 
οὗ. ΟΗΟ. φιεόγοα ὑῃγοαῦ (ΕἸ. σαγοαποί), δια ἀνξα- ΟΙΓ, ὀγᾶρθ ὭΘΟΙΚ. 

δυγρι!ο ρα ]]οῦ: ἀνβα-τ- ΟΗᾺ. φιιογεολοζα (-Ξ- Λα υχ-1- 0 ]78), οὗ, αΥὙΒ6-Ἐ- 
γαργαρεών, ἔἶγ. Ῥγθθοθᾶ, 

δσυγρι0" 6601}: ΡοΟρ. Θδύγιη,. (αυδϑὶ ἔν. φργϑδϑοθᾷ., “αὐοηΐϑη Ῥϑθη6 
ΠΪΉ1] οϑῦ αἶδὶ ραύθαγ ᾿ ΣΎ. ὃΡ. ὅν. ὅθο. 1. 186), ἔου οσμγοιζίδ. 

συτγριπίπαι μαὖ: ἔν, ἔσιγσιδ Νουαῦ. ροἱῦ, οἷ. ἀνόοβα- γόργῦρα ἀυηρθοῃ, 
αν ΕΒα- γέργῦρα, ἀν α- σιγ0ο5, “ ΟἸΤΟΌΪΑΙ ἢ. 

συδβίο ὑαδβίθ (Εἰ. γαφοι): αὐϑ- ΟἿΣ. ὕο-θι. 1 Θἤοοβθ, ἀρ8. σγϑϑαην ἴο Κ᾿δ55 
Ἐ;., Ζ4. σιιϑῆ- ὕο Ἰονθ 5Κ. 7μδῇ- δῃ]ου, οὗ, σεσβ- γεύ(σγω σῖνοα ὕο ὑδδύθ, 
Οοῦ. ζύιϑαη, ἈΌῬτοΟνΘ ἘΣ). οἤοοδο, αοῦβ- αοὗ, ζαϊϑ7ζαη, ἴο ἰδδ5ύθ. 

συϊίᾳ ἄτοὸρ (Ε). σοιιέ σιξίογ), συϊί5 σαί Ηδ5] : "σαΐα, ἀϊδ]θοῦϊο ἔῸΣ 
ἐλαία Ῥατῦ. ἜΘ... ἔγ. ΑΗῈἘσ- χέ(ξ)ω Ῥουτ, αἀπὺ- 851. ὅωω- ῬοὺῸΣ ἰηΐο 6 
βγο, 5866 υπᾶρὺ “ιριαδ. »: 

σαϊξιν ὑΒγοαῦ : ἔν. ὑγϑθοθϑᾶ,, "Ῥ'ρϑ᾽. 
Τργρϑυπι ΝὨἱὺθ Ἰγὴηθ : Ἐγύψος, οὗ, ῬΟΙΒ. 68 σγρβϑύγη Ζθηϊου 848 6. 
Ἔργτιιβ ΟἶΤ0]6: γυῦρός : 

ὮδΡοδ Ποϊὰ (Οοὐ. λαδαπ Ἠᾶνθ Εἰ. ἘΝ. δοάανε ἤανοου παιυᾷ : ἘΣ. αδἴο δίπιαοῖα 
γιαϊααν ριοεσο) : ΘΗ ΑΒΗ- Οδο, λαοθέ δ ΘὈΪύ, ΟΙν, σαδαϊ ἴο 56ΐζϑ, 
ΟΠΊν. σοδίηιο δου ἄδβηοσθ. 

δαράιι5 δϑάιβ (Βοιηδῃ, συ. [.. 1.. ὅ. 97) πδάιϊι5 δάιϊι5 (γΓυδίϊο, ψα) 
ἃ : απαΐροβ ΟἿ δῦ. γοοάιθ (Εθβύ.) 580. γδάιι5 (γασσ.), Οαοὐ. σαϊΐε 
βοοὺ ἘΠ. 

δογοῦ 50: ΟΉΤΑΙ8- αοὗ, υ8-σαΐϑγαη, ἔκ ρηὕθη (΄ οαα86 ἴο Ὠϑϑί αίθ ἢ Ἐ:. 
σαζό φαγίϑη, σβαϑδίζῳ σλοϑέ, ΤΑν, σαϊϑεξὶ ὕΘΥΥΥ. 

δ6ῆδο παῖδῆο ἀπδῆα [ηὖ61]8. οὗ ἸαυρηοΣ : ΜΗΔ. λαλᾷ Ἐ᾿. λαλα. 
..816 Ὀσϑαύῃο: ' 
Ἰδαπια δπια Ὀσποϊκοῦ : ἅμη ἅμη, οὗ, Αγτη. αηιαη γ6586], 51κ. απιαΐγαηι. 
᾿ἰϑτηι15 ΠΟΘΙ: ; 

Ἰμαρϑίορϑὶβ ἃ βρῖοθ: ᾿ἁπάλοψις, ἔν. ἁπαλῶς ὀπτᾶν τοαβὺ τηοᾶογαύθὶυ. 
δδζα Ῥβῃ : τ "λοθῆ ΒΗΕ5- οὗ, συ-φε(σ)ός 50 Ὁ 
δαῖδηδ αὔϑηᾷ βϑηᾶ : 580. ζαβϑηα: 
μαγίοϊιϑ αγίοἱιιβ βοούῃϑθυδ : ΒΗΑΒ- ΙΓ. δαγ Βδβ6, 
Ἠϊαγπιομΐα ΘΟὨοΟΓΙᾶ : ἁρμονία ξδδυθηϊηρ, ἔν, "ἅρμων ΑΔ]. 
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ὙΠΑΓρΘ ἐδ] οῃΐοη : ἅρπη 510Κ16, Β8Ρ- Ο]αν, δγζρῶ, οἵ. 8Ε}ὁ- 8αγρό. 

μαγυπάδ αὐπάο γϑϑα : 
Πδγιι-5ΡΟΧ ΓΙ -5ΡῸΧ Πα -5ΡῈ ΣΧ ({ν. 9μεοϊο) αἸΝΙΏΘΥ: “᾿πβρϑούϊηρ δηῦγϑ 18," 

ΔΗΞ- χορ-δή συαὺ (Εἰ. οσογά), οὗ, 618- 5Κ. λίγά νοοῖ, ἀη08-κο- ΟἾΝΟΣ. 
ψαγηῖγ σαϊβ ΑρΒ. σεαγη γϑῦῆ Ἐ)., 10. Ζάγπα ραῦ. 

μαϑίβ Βρϑδσ : ΘΗΑΖΡΗᾺΙ οἱ, αοὔ. σαχά8 ροαᾶ ΟΗΘ. σαγέ Ἐ). γαγὰ 3 σιγὰ αὖ 
(Ὀαὖ ποὺ ΕἸ. σοαα). 

ἢδιι δι Τηὐ61]. 
δδιά παυς ἢδιι ποὺ : - "ατι-αο, 866 ατο-ΐογη, δια -ἶδ, “ον ̓  (086 ποίϊοῃ οὗ 

πθσδύϊοῃ Ὀθὶηρ ΒᾺΡΡ]16ᾶ ὈΥ ψοβίμι τ). 

Ὠδυγίο ἄταν (Β.. οι) : Ξ- [αιδὶδ αὐϑδ- ἐξαυστήρ ΠΘΒΏ-ΠΟΟΚ ΗΒΥΟἢ. ἐξαῦσαι 
ἴδιΚ οαὖ, ΟΝΟΥΣ. ατὐϑὰ ῬυχΏΡ, ΒΡ. Κ]6. 

ἩπΟΌοπι5 οθθηι5 ΘΡΟΩΥ (Ε).) : ἔέβενος Τἔβενος, ΗΘ. λοδητηι. 
86 065 Ὀ]υηῦ : 
μοάογα δάθγα ἰνὺ : "ὑθηϑοίουβ,᾽ ΘΗ ΕΡ- οὗ. ΑᾺΕΝῸ- ργολοπαδ 9 
ποὶ αἱ Τηὐθη]. 
ποῖ Πδῖιδ σιαὐΐοη : ἔογαϑίρη 3 
Βοῖνοα ροὐ- ΠΟΥ : “ζτθθῃ ἐοοᾶ,᾽ ἔν. λοίνιιβ, 5800 σίζυιιϑ. 

Ὑπδπιῖς 1115 (γϑδᾶϊηρ ἀουθύξ}) τ ]6 : "ἡμίκιλλος, ἡμι- 5606 8δηυΐ- -- κίλλος 
8.88. 

ΠοσΌδ ;Υ888 : ἐγ. φέρβω ἰε6ᾶ, οἵ, ζογδεα Ἰοοᾶ (Ε65..), φορβή ἰοάᾶ!θγΥ, 
Πογοίβοῦ ογοίβοῦ αἰνί 8 δῇ ἱῃποσϊϑηοθ : 
᾿ιδγὸ5 δγδβ ἤδογθβ μοὶν (Ε..) : 

Βαγά!]ν οὗ. χηρωσταί συδγαΐ8 8, ἔγ, χηρόω δγὰ ὈΘΓΘανθᾶ. 
ΠΟΣῚ γαϑύθσχαδνυ : ΘΗ5Ε8- χθές, 51, ᾿γάδ, οἵ, αοῦ. σίϑίγα-ἀθιρῚ18 ὑο-ἸΔΟΥΥΟῪΝ 

(566 νἱρέμββοη ου ΟἾΝΌΣ. σαογ) Εἰ. γψοβίογᾶδν, οὗ. ΘΗ7Ε8Β- λδ8-ἰθγ-γυιι5. Α ΑἿ. 

ὙΠδγΟβ ἤθτο: ἥρως : οἵ, 5Κ, 9ὅγαβ βυγθηρίῃ 3 
ποι Τηὐθη]. 
6115 Τηὐο]. 
ΒΙΡΟΓΠΙΙ5 ὙΪΗΥΤΥ : -- "λιόγίπιι "λξηιγίηιιδ, οἵ. ᾿λϊηιογίηιι8 χειμε-ρι-νός, 

ἔγοση ΘΗΕῚΜ- χεῖμα ΜΙΠΘΙ, 866 λίδηιϑ. 
ΤΙ Ίβοι5 τθυβῃ-τη8}1ὸν : τ βίσκος (Π]ΟΒοου 68) : 
ΤηΡτίάα οὔβρείηρ οὗ ἃ ΒοὸῚ δηᾶ ὑ]14 Ὀοᾶῦ (Ρ]η. 8. 218) : οὗ. ΗΒ γ ΟὩ. 

ἰβρί-καλος Ῥὶᾷ : 
Ὡς πῖς 0818: -- "λῖ-ο6 (Βῃογύθηθα οῃ 8η8]. οὗ 18) ᾿λ-ο--ο0 ἔτόσὴ -ο- οὗ 5Κ. 

α- 0 ῖ8, Ὁ -ὃ- Θουαοηϑίσ, οἵ, ὁδ.ἔ, Οοὐ. ὑμαῦ-οὐ 8.8, -ἰ -66. 
Πίοπιβ πίοπιρβ Ὑϊηίου : ΟΗἸΕΜ- ΜΙΣ. φαην (ἴον ἔσίαηι οὴν 88]. οὐ δαὶ 

ΒΌΤΩΤΩ ΘΙ), οὗ, ΘΗϊόμ- χιών ΒΏΟΥ͂ ; 8180 ΘΗῚΜ- δύσ-χιμος ὑγο Ὀ]ΘΒΟΙΩΘ, 

28. χίηια νιιῦου 5Κ. λίηιάϑ, αν ΘΗΕῚΜ- χεῖμα, Τι λυ. ξίόηια ΟΒἸαν, σΐγπαω, 
Αὐτὰ. 71μπ (Ξ "Ἴ]ϊνϑη "]τ8), 5Κ. ᾿θηιαη-. 

ΤΣ τὶ Ὠ1Π|ατιβ ΘᾺ Ὺ : ἱλαρός : 
ἩΠυπὶ ὑ01Π6 : ΞΞ ζεζιηι. 
Ηἰπηΐδ ποίσῃ : ἔν. ἔλίημπιιβ "}ῖ8-ιι8 Αα]., ΘΗΕΙΒ- 5Κ, μιδ8}.- ὃ 

πε. 
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ἩΠιπηιθι5 ἴντα : οἱ. Ἡ ΘΒ Ο, Τἔνελος : 
ἰδ σᾷρε: -Ξ- "λ1-ὁ (οἴ. λ1-86δ) ἀπῈ1- ΟΗΟ, σίδη, Οϑἶαν, χιγαξί, οἵ, σηο1-Ἐ- 

Αρβ. σᾶηπίωαν, γΑΝΤΩ. ἘἸ. 

Ὦϊγα σαῦ: ΞΞ ᾿"λιϑᾶ ΑἩΥῚ5- 566 ἤότγα. 
Ηίτγοιι5 ἰσοιβ δίγαιι5 ροοῦ : 58. "708 : 
Ὠῖγηδδ Ἰὰρ: 
ὨΙγϑῦςιβ ΒΉΘΡΟΥ : ἔν. "λῖγβιιϑ ϑαρβῦ. (88 υογϑξιι8 ἔν, υϑγϑν ΘαὈ80.), τ 

Ἐλεγί-ἔγι8 ἘΥ. 8α. ὶ 
Ὠϊγίι5 ΒΏΔΡΟΥ : 
Ηἱἰσο ἸΘΘΟῊ: 
Ηἰττ δ 5 8]ΟΥ: -- "λοϊηαδη 8 χελιδών -- "χεδυδών (πὶ ἢ Δ ἴον ὃ οἵ. 

᾿᾽Ολυτεύς -- Ὀδυσσεύς, ΜΙ ὁ ἴοΥ Ὁ οὗ, ἵ ἔογ ὕ ἴῃ Τιϑβοίδηῃ ἵψος -- ὕψος) : ἢ 

Ἦϊβοῦ 86: 6ΗΞ1- 866 λίό. 
Ὠισρί τι τουρ : 
Ἐπ βέγιο δοῦον (ἔστη. ἔγσοσα ᾿α-ἰδ) ’ Ἐχαδο. λίϑέον (1 ἀν.). 
ποάϊδ ἰο-ἄδν : -- "οὐΐδ, 8Κ. αἀγᾶ, 5660 λῖε διὰ αὐξϑ. 
Ὠοΐτι5 οἷι5 ἔοϊ5 (Ε6θὺ.) νϑρϑύϑὉ]698: ΟῊΠ- οὗ. ΘΗΈΕΓΙ,.- λόῖμθ, Τὴ. δοϊηιῖι 

Ῥ]αυῦὺ ζΖοϊἐὲ στον Ο]αν. ζοϊτ76 σϑῳϑῦθ]65 : "φυϑθϑη, Οϑ]δν. σοϊοη ζύϑϑῃ, 
ΖΑ. ταϊγὶ γοιὸν 8Κ. λάγίϑ σύθθῃ. 

Ὠοΐηο Ποπιδ Ὠυχηθη Ὀθίηρ (Εἰ. λοπιασο): ΘΗἩΟΜΟΝ οὗ, ΘΗΟΜΚ- λοηυΐηϊδ 
ἄο.; 8'ϑοὸ ΑἩΜῸΝ λεηιδ, ΑἩΜΟΝ- Οοῦ. σιηναη- ἘΠ. σγοοηι, ΘΉΜΝ- 566 
σοηυΐπῖ, απμᾶν- Τὐδ. ζηιόπιἐβ γΑΘοι : “ ἔθ] ] οὐ, 866 σοηυΐηῖ. 

μΒομδϑ5 αἱροῖν : 
ἨΘΥΑΙΥ ἔΡ. ομι8, “ὙΘΒΡΟΙΒ1 ΠΠ1ὺγ (8 ετ.). 

πόσα ὅγα μοὺν (Ε..): ὥρα βοαβοῃ, 508- ΟἾ]αν. δαγὰ βργίηρ, Ζᾶ, γψᾶγο 
γϑϑυ, οὗ. 5ῈῈ- αοὗ. 767 Ἐ). 

ποτγάσιπι ογάσιπι ἔογά θυ ὈΔΙΙΘΥῪ : ΞΞ "λογϑαάθιην ΑἩΥΕΖ-Ὁ- οὗ. ΘΗ ΡΕΒΖ-Ὁ- 
ΟῊἩΟ. σον ϑέᾶ, δὰ σηΥ85- Ασγὰ. σαγὶ (ΞΞ ἔραγϑῖ). 

ΗδΙΑΙΥ δαᾶ κριθή αὐδ8ὶ -Ξ- ἔχριδή " χρεσδή " χερσδή. 
ποία δγία ἤβ ΐηρ-βτηϑοὶς : “ Θοδβύξηρ-ν6886),᾽ ἔτ. ὅγα ΒΏΟΥΘ ὃ 
ὨὸΟΓΏΙ5. ὑ1}8 Ὑθ8 78 : τ ἤογηι8 "ογΐηιι8 "οδβίγιιβ ἸΥΌΤῚ "οβιι8 γοϑῦ, ΝΤΙΣΔΌΥ, 

086 ἀθῃ. 

Ἠοτγοῦ Ὀγὶβ016 (Εἰ. ογάτιγ) : τε "λογϑοῦ 6}188- οὗ. ΘΗΟΒ5- 5Κ. λαγϑῆ-. 
ῬοΥγοιιπὶ ὈΔΙῺ : ΞΞ ᾿λογβοιηι ΒΗΒΒ- οὗ, ΒΗ,ΑΒΒ- αν, Εοϑῦ. γαγυοιηι. 
Ποτγίοσ υὐρὸ: ἔγ, "λογίύ8 οϑαβὶτιρ ἀρ] ρηῦ, χαρτός, Ῥαγίβ. ἔτ. ΛΟΥΟΥ γρθ 

(Ε:.), χαίρω το]οΐοθ, 6538- οὗ. 6Η8Β- ΟὕΤΔΡΥ. λογία ὕπο ψ]]ὺ, αοῦ. 
σαϊγηγαη, ἀθβδῖσθ Εἰ). ψόαγη, 51, ἄαν- ὍΘ σταὐοα, 566 σγᾶξιιϑ. 

ποζίιι5 ογίιι5 σαγάθῃ (Ε). ογέοϊα") : χόρτος βύγαν-γατᾶ, ΟΙΚ, σογὲ Β6]ἃ, 
Ηδταὶν δαᾶ αοὐ. σαγαὰ ἈουΒ6 (ΘΠΟΒΤΟΒ) Εἰ. γαγὰ Τσαγάση. 

ὮΟΒΡΘ65 σαρσδὺ (ΕἸ). λοοέ 1) : λοϑρὶξ- οὗ, "λοδρέ-, ᾿ιοϑέϊϑ : 
ποϑίία ἐοϑβεία (Εἰ 680.) νἱοὐΐηη (Εἰ. λοϑέϑ8 -Ξ Θαομδυβυ) : "σϑύασῃ ᾽ ἰο ὑμ6 ροᾶβ 

(866 υἱοΐΐηνα), ἔν. Βα. 
Ὠοϑβίϊο σϑαυϊῦο ΡΙδαῦ. Α581}. 8177: 
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Βοβεὶβ ἐοβεὶβ (Εθϑὺ.) βύσϑηρον (Ε). λοβὲβ -Ξ- αστηγ) : αοὐ. σαδίϑ σαθδϑῦ Ἐ)., 
ΟΒἾδν. σοϑβίζ : ΘΗ ΟΒΡΤ- οὗ, λοβρο8 : 

ᾶς ὅς ΕΓΠΘΣ: ἔγοση "λό (οἴ. ᾿δγϑιην τε "μι δ-υογϑιηι, ἐϊϊδ ὑμιῦ 6, ἐβέδ), 
866 Ὺίο. 

Βαϊ Τηὐ61]. 
Ἀυπιδηι5 ΠυσηΒΩ : ΞΞ "ῤλδηιᾶ-πτι8 ΘἨἩΟΜΈΕ-Νό8Β (866 σογηιᾶηιι8) οὗ. ΟΘἨΟΜΚ- 

ὉΠ6ΟΣ λοηῖο. ; 
Ὠιπλιι5 ππ|15 στουμᾷᾶ: ΘΗΟΜ- Ζά, χολη θαυ, ΑΗδμ- χθών (Ξ- ᾿χώμ), οἵ. 

απενμ- Γ[10. Ζδηιό ΟΒ]ν. φρηιϊζα, ΘΗμ- χαμαί οχ. ὕΠμ6 στουπᾶ. 
Ἐμγδοϊπέπιιβ ἃ ἤοννοι : ὑάκο-ινθος, ὗακ- “γουπρ᾽ ΞΞ Ἰυβακ- σῦν α- }ιμυοηοιιϑ. 

(ΟΥ;. ἃ ῬΥΟΡΘΥ ὭϑΙΏΘ, 866 υηαοῦ 7Ὡησιιδ8.) 
Ὑῆγαι5 ρ1888 : ὕαλος, Εἰσγρύΐδη (48 γβὺ τηϑᾶθ ἴῃ ΕἘρυρί). 
Ἐηγάσιιβ νναύθεβηδο : ὅδρος, 00-Β- οὗ, Αρδ. οὐδγ" οὐὐδυ Εἰ., Ζᾶ. μάγα 8Κ. 

μεαγάδ, δια ὕὉ-Ε- Τὰ. ἀάτα Οἷον. υγάγα, ἵν. ὠπάα. 

Ἐϊδτθυ5 ἰϑα : Τἴαμβος Βϑ.ϊγθ : 
Ἠδϑρὶβ δβρϑὺ (Εἰ. Ἐ;. ἀΐαρεν) : Τἴασπις, Ἠ 6. γαϑῃ᾽ »μολ. 
ἮΠΡΙ5 ἃ υἱχτᾶ : Ἐἶβις, οἱ, Οορύϊο ἀζῳροη. 
ἰεῖδ.ι Ἰαὐίου ἔουτηϑᾶ Ὀδοϊεγασᾶ ἔγοσα ΤῊ. ἑθθγθ, 866 8780) Βὑτῖ ΚΘ : τξ 

Ἐγϊοὶδ "Ἴθοῖδ, 866 7αοἱδ (ἴοΥ ἴῃ τηθϑηΐηρ οἵ. βάλλω ὑῆγοννγ, Β071Κ6).--- 
ΤΟΥ. τοϊέ ἰοΥτηΘα ΘέοΥ δἱοϊέ (-Ξ δ7ιοϊ ), δυια 80 τοίηιι. 

ἩΓΕ 6886] : Τϊκτίς : 
Ιάθπι ὑὯ6 586: -ε ἔϊ8-ογγι, 8 -ἰ -ἀδηι.--- ἢ Νοαῦ, ἐ-ἄθην οἷ. δ51κ. ἐ-ἀάηι 

1. 

1δοπιίάδπι γορϑδύθαϊν : -Ξ ζάδηιν -- ατΐς -- -ἄθηι, “ὍΘ βϑῖὴθ Ὀδἔοσθ᾽. 
ἰάθο ἔοσ ὑῃδὺ γϑϑβοῃ : -Ξ- ᾿"δά-οὅ "ϑιχα ἴον ὑμαῦ γβϑβοῃ,᾽ εἴ (566 δάθροῖ) -- ΑΌὈ]. 

οἱ 9. 
᾿άσῃθδιιβ ῬΤΌΡΘΥ : ἔν. "ζαδ ὮΘΓΘ, ἴ- 5866 8 - -"ἀδ 566 -ἀο, νι ἢ Αἀ].-Θ παΐηρ: 

“ΟΣ. ὕῃ 6 Βρού᾽". 
Δ π5 οἱάτι5 τᾶ α]6 οἱ χηοηϑῃ : ὅ88., Ἐπύχαβο. ἐέωθ8 (γασγ. 1. Τὶ, 6. 98), 

ὑη6 Εὔχαβο. δ᾽ρβδοοῦ Ὠδυ]ὴῦ ὯΟ ἀ. 
ἀσίζαγ ὑῃθῃ : -- ")ίρίξιν "δ σίξιν “ἰῦ 156 θα ἀρᾷ, Αογίβῦϊο ἔοσση οὐ ἡμποίξωῦ 

(45 ἑαρὸ οὗ ἑαπγο).---ΤῊ οἹα Τιαῦ. 1 οὔθ Ὀορὶη 5 ἃ οἰδιβθ. 
1ρη15 ἢγο (ΕἸ. ἑπρίθ): τε ἔϊηρουῖβ αν ΝΙβ Τὺ. ὠρηὶ8 Οὗ]αν. ὁσπΐ, 51. ἀσπίδ. 
᾿σπογὸ Κηον ποῦ: ἐπ- - ᾿σηδ-γιι5 Αα]. ἔν, πιδ-80δ. 
ΤΟΣ ὨοΟΪτ -Οδ : τὸ ἔξάσα, ἴδη ποοά. 
114. Θηὐγ8118, ἤδη 8 (88 ϑῃοοβίηρ ὕπουα: Ἐ), 7.6 ὃ 5.016) : -- ἔλείζα ΤΥ. 

Ζηζιην. 

τις 111|Ἣςο᾽ οα 86 βροῦ : τΞ ᾿:-ζμοῦ ἔτουῃ ἘΣ .οο. οὗ ὦ - ἰοοῦ. 
116 (1.6. ᾿ἀ116) ο16 (Εθ580.) οἱ᾽ιι5 (ὕδυσ., αὐδ81 Νουη) ὨΘ : -- ἔοὐίο (ἃ ῬυγΘ 

βύϑιῃ, {1 ὁ: οὗ, ἴω986), ΟΤ.Ο, 566 δτηι : 
ὨΔΥΑῖΙῪ -- "οπ-ἶο ἔτοση οὐ- 1,10. ατι8 ὑμαῦ ΟΥἶδν. οπᾶ Ὦθ, 5Κ. απά- 018. 

αᾶσο δπιᾶρ ΟΟΡΥ, ἱπιίζοσς ἱγαϊδαῦθ : "βοϊϑοῦ, ἔσγ, δηι ὑδικθ. 
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ἱπι-Ὀδ.111.5 τϑακ (Εἰ. οηυδοςαῖθ) : “ ἀἰβθ ]6,᾽ ἀνἘΚ- ΗΠ ΘΒΥΟΏ. ὀ-ζήκης νἱρο- 
ΤΟΌΒ, οἵ. ἀνάκ- δασιζιηι. 

τ Γ τϑῖῃ (ΟΙΓ, ἐπιγίηι βύοστα, ϑύοκϑϑ ἘἸΘΙΏΔΥ ΚΒ) : τ "ηνδγὶ- ΟΜΒΕΙ- οἵ. 
ὄμβρο-. 

ἐπιθυιδ 411 : ἀἰο]θούϊο ἔον "ύι-7δ, ἐμ-φύω ἱτηρ]δηῦ, ἔν, χε. 
πλ- Πι8 15 ΤΩ ΒύΓΟᾺΒ : “ὉΠ-Ἰηϑηδ,θθὉ]6,᾽ ἔν. ηιᾶπιι8 Ποοᾶ (1.6. “ὑχϑοῦδθ]6,᾽ 

εὐχερής), ἴτ. πιαηιι5 (866 οδηλῖ8). 
ἱπιτ πιὸ σου] : “ δὖὺ Ὀούίοτχῃ,᾽ ΑὉ]. οὗ ξγηνι. 
ἱσα--ροσίππιβ αηδὺῦ : 8660 ογ-γογίη8. 
ἱσηργαοϑθηιδγιπι αὖ Ὀγοβϑηῦ: τ ἐπ "φγασϑοπείαγιηι ἰοοῦ, ῬΘΥΪΡΏΤΘ518. ΤῸΥ 

ὧν γγασδβοπζίᾷ “ οτχ ὕ}8 Ββροῦὺ᾽. 

σι Ἰἰονοϑῦ: -- ᾿ἔίπϑ-ηυι8, ΟἿΣ, 19 ὈΘ]ΟΥ,, ΤΌΤ τη - 8 (866 αὖ5), οἵ. εἰς 
Ἰηὗο (-- "ἐν-5). 

1 ἴῃ : --ἰ ἔδη, ἐν, ΟΙγν. αοὐ. 1.10. ἐπ. 

ἴ.- Νοραεαίίνο : κ-., ἀν- ἀ-, ΜΠ, απ-, αοὗ. ωη- Εἰ., ἄστη. απ-, Ζᾶ. 85Κ. απ- 
Ὀοέοσθ Ἄονθὶ α- Ὀθέοσθ ΟΟη8. 

1λϑηῖθ ΘΙΩΡΟΥ: ᾿ίη-ἀρηίβ τ-- "ἄρηΐβ (88 ἱηπ-οἄγτνιι8 ἱη-οἰιιξιι8. ἱηπι-οοϊιηιΐθ Τη- 
νίαν ἰηυϊέιι8 τῷ σαγιι8 οἤιυέιι8 οοἰιηυΐϊβ "υϊάιι8 "υτένιϑ: “πὶ ΘΗΪΤα 58.606 
ΘΌΡΘΙΑΙ οδυδδ, δαϊοϊγηυβ᾽ ἘΕἰθβύ.), Α6η- ἀχήν ῬΟΟΥ͂, οὗ. ᾿ΑΝΟΗ- απριιϑέτι5 
ὩΔΙΤΟΥ͂,, 5600 αηθδ. 

Τη-οἴ]ὸ γορσυόδοῦ : "οιϊό στη, χειλόω (ΒΕ ΣΤο ἃ Ὁ} ὃ σἰτᾺ), ἔγ. χεῖλος 11Ρ, 
1πι-οἴυξι5 1π-ΟἸἱπ|5 ἔδιη οι Β : -- εἰμένι 5 (Ε' 6βὑ.), κλυτός, ΜΊγ, οἷοίλ, 8Κ. 

ςγιά8 Ὠθατᾷ, οἱ, κι στόβ Αρβ. ζῶα Ἰουᾶ Ἐ)., Ῥαγίβ. ἔν, οἱιιοδ. 
1π:-(ομὸ ἰπη-οΠοῦ ἱη-οοῦ Ὀθρίη (νΘΥ ΌΓα ΒΘΟΣΤΟΓΌΤΩ ὅουν., 5866 Κου): 

ἩΔΙΑΙΥ “Ραυὺ ὑμ6 Ρο]6 οὗ ὑ88 Ὀ]ουσῃ 1ηὔο ἢ. γοῖκα,᾽ ἔν. οολιην “ ἨΟ]6 ἴῃ 
86 γοκθο᾽ (γϑισ. 1..ὄ 1. ὅ. 185) ΟΥ̓ ΆἾβύσωρ υμλύρ Ρο]6 δᾶ γοκθ᾽ 
(Ε ο80.). 

1η.-Ἑοἱπη)}5 ἱπ-Οοἱοπιβ 5816: 8180 σοζιηνΐδ (860 ἰη-ἄηπϊ8) : -Ξ- "οοϊιι-Ἤγιι8 
“Ὁ ΚΘῺ ΟΔ͵ΙΘ οὗ,᾽ ἔν. οοἷδ Ῥγοὐθοῦ -«- Δα].-Θ πατὴρ -ηιο8. 

ἱπά-ἄρσ ὑὐΥ801 : -- ἑπάτ -ἰ 16- ἴῃ απηιδ-ἂρ- 68 οο-ἄρ-ιϊιηι, οἷ. Αα- αρδ. 
ἰηάς 61:06 : -- "έηι Δ], οἵ ὦ (οἔ. ὑἐϊίηι ἰϑέϊηι) “- -α. 
ἰπᾶο͵δ5 πϑύυγσθ : ἔσ. Βα. αἰ, 5606 αὐἀοϊο8οδ3. 
πάν οπᾶο ἰηΐο, ἴῃ: "δπαδ, 8566 ἐπι δρᾶ -ἀο. 
ἰπ-ἀπ σοῦ ᾿Ἰπᾶυ]ρο: ἔν. "άἀαϊσιιβ - ἰαγσιιδ, “ἀτὰ Ὀοσηὐ] ὑο᾿᾽, 
πάιϊιο ἄοῃ: πάῃ -- αν 566 θαι. 
Ἠμηάδιυπι βιηοοῖι: "ἐνδύσιον ἔν. ἔνδυσις ἄγ688.---- ΥΥ. 1). 1). δ. 181 5Ρ.61]5 10 

ἑμέιδίνην αὐδΒὶ ἔν, ἐηέιιβ, “ΟΤΕ 1η 5146 ᾿, 

ἱμάιιϑιγία ᾿παἀδίχγ : ἱπάπ -- ᾿"ϑίγῶα ἴγ. βίγιιδ, " Ἀθδρίηρ ὉΡ,᾿ οὗ. ἐηπ-ϑέγιι 
Ὀυϊ]α Ρ, ἔχη βῆ. 

ἱπάπεδο ὑχαοθ : ἔν. ἑπάτ -ἰ- δίζιηι, “᾿αύοσνϑὶ οὗ αὐἱοὺ᾽. 
ἐπέθηβιϑβ Ποβί!]: -- "ηγοά-(ι5 Ῥατῦ. οὗ ἔίη- οι βύγῖκο, οὗ, ἀδ- οιαδ. 
ἱπέοσιιβ ὑθὶον: -- ἔἥηζγι (οἵ. γᾶ Δαν.) ἔοσ "ἴηϑ8-γι8 ἴσου ἤίηϑ, 8566 

ἤγυιμϑ: ἀἰδ]θοῦϊο ἔογ ᾿ἰηυδγι8. 
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ἰη.-δϑέιι5 αμβαῖθ : “Ὁ -Ὀ]θαθθηύ, {7.- - 7 δδέιι8 ὙΔΘΥΥΥ, οὗ. 76 δίῖυιιδ ΘρΥΘΘ- 

8.016. 

ἰηδὲ Ὀορίηβ : ἀἰδ]θούίο ἔου "ὐναϊξ Μ0Ὴ- οἵ, ΜΕΡΗ- πιοάζιν8, " ἸᾺ ΘΥΡΟΒΘ8Β᾽ 3: 

ἱπῆιϊα 8116ἱ : ἀἰα]θούϊο ἕο "ίησιϊα ΝΟΗ- οὗ, ΝΈΘΗ- ποοίο ὃ 

ἱπροηβ μαρθ: “ἀη-ἔατλ ]αν,᾿ ἐπ-ροη-ί- οἱ. Αρ58. πη-οδ ὉΠ Κη ονσα ΒΕ). 

τροοιέϊ,, ἔτοτη ἐη- -- αα- οὗ, ζιριπαη καονν ΕἸ. οαπ, ὅσο. ἔόόη, Τῖῦ, Ζίησίϊ, 

Ασα. σαπαμί, Καονγῃ, Ζα, ζαγι- ον, 866 πδϑοῦ. 

ἱποίινδϑ Δ : 
ἰπ- στο αὐΐϑοῖ : “ {81} οὨ,᾿ 866 σ0η-ΟγἘ,ὅ. 

ἱπσιθη στοίῃ : Ναυ-ν- ἀδέν. αἰδμα (Νοχα. ἀδήν), οἔ, (Π8881}1864) ΕαΥ- 

ΟΝοΥ. ὄζυΐηη ἸΌΤΩΡΥ. 

ἱπαυδπὶ 1 580: “1 5μουᾶ β6γ,᾿᾽ 50]. οὗ ἔύηφιιδ οὖ, ΟἸΘ68:5, ΟἾΘδν ἃ, 

Μ ΏΘΠΟΘ οὐ-ἰπαιῶ οαὖ ΟΥ̓: 

ἰπαυτηιιβ ὑϑηδϑηῦ : (πὶ - ΚΥΕΙ.- οοἶδ. 
ἰπ-ααϊπὸ Ρο]]αῦθ: ἔν, ἔφιοηδ "οοπὸ (οἴ. ἐπιφιιίϊηιιδ ἔν. οοἰδ), οἱ. Εἰ Θβύ. σιυπίδ 

κακκῶ: 

ἰπ5 1114 Ἰθαβῃ-τοᾶβ (9) Τόν. ὅ. 1858 Μύητσο : 
ἰπβίασ ἰγαδρθ: “οὶ αῦ,᾽ ἐοχταϑᾶ (11 Ἰαφμθαν ἔτοτα ἰαφιιθᾶγε) ἔγουα ὑηϑίᾶγ 

Τηΐ, οὗ ὑν-8:Ὁὃ ῬΥΘΒΒ ΟὨ. 

ἰῃ-ϑἔδιιγὸ Τοηθ (ΕἸ. δίου 3): “Ῥυὺ οὨ,᾽ Β5τάῦξβ- ρὈδοθ σταυρός 5860, 

ΟΝΟΥ͂. δέ Υγ. 
ἰη-5Ες.ὃ ἱποῖΐθ: βυῖον- οἵ. ΒΤΊΟΥ- στίζω »Υΐῖοκ, αοὗ, 8έ{18 Ῥοϊηὺ Εἰ, δἐἰοζ 

ἄχο. Τϑέιιοοο, δ τιαν- Ζἅ. 51. ἐΐ- 6 Βῃδυρ. 
ἱπ-ϑεἰποξι5 ἱποϊνθα : ΒΤΊΝΟΥ- οὗ. ρτθθοθᾶ, 

ἰπβιῖα ἰβϊαπᾶ (ΕἸ. ἐδῖ6; Ὀὰὺ ἔοσ ἰοίαπα 806 αἀφια) : Ὀἰταΐῃ, οἵ πἴηρα Ν8- 

ΟΙν, ἐπΐ8, οἵ. Ν8- νῆσος. 

ἱπίο!εσο ἱπξο Πρ υπαογβίδῃᾷ : 8α. τ ἔϊσσο 6876, 866 αεέρδ. 
ἱηῖοσς Ὀούψθθῃ : Ν- πὶ ΟΙΓ, ὀίων, Ζᾶ, απίαγο 8... απέάγ, οἷ. ἘΝ ἴῃ. 

ἱπίοσ.ργδβ δρϑηῦ (ουῖβ. ἃ Θοχῃσαθυοῖθὶ ὑθστη) : ἐπέθγ-ργοί- ἵν. ργείψινηι. 

Ἐξπεῖρυβ ἱπέαιδυς ομᾶϊνο (Ε)., ἔντυβον ἀδορομπίοα 12. 1) : ΞΞ- "λίπαάμδιϑ, 

δοχηϊολο, Ασα. λίπαϊδα Ζθηκον 948 Ὁ, ἔν. Ηϊπα Ἰηαϊδ, 

ἱπίσὸ δηΐογ: ἔτ. “ἰπέγιβ Αα]., οἷ, ὑπιέον. 
ἰπῖι5 νι : ἐντός, ἐπ -- Αᾶνθχροθπαΐηρ -ἴοβ, οὗ, διυπαϊέιιϑ ὅἄ. ροηδιδ, 

Οὐ Κ. -ἰα5. 
ἰπιῖα οἰϑοδιραμθ (1 Οἢ - ὑθζα οαηιρᾶπα) : 

ἰηνίάιι5 οηνίουβ: “Κοθρίηρ δἱοοῖ, υηϑυσηρδυμοιϊο, ΥἹΡΗ- 8660 αυϊἀδ 

υἱαιυιι8. 

ἰῃ-υἱξὸ οηὐογύδίῃ : “ ΘὨ]ἑνϑι,᾽ ἔγ. υἱέα, οἵ. υἱέιϊον. 
ἰπι-νϊτι5 (8660 ἐπ-ὥη 8) Ἰούἢ : -Ξ- ἔυϊ-ἔιι8 ἐογοθα, 566 υἱόΖ. 
Ἤσδ [ηὐο1]. : ἰώ 
ἶρ86 ΐτη8618: -- "έ:ϑο (866 {116) "ἐ-ρέν-80 Ἐν, ἦ-8 -- -ρίο - 80 ὮΘ, 866 810. 

ἴσα ΒΏΡΟΣ : τ ἔῖτα (ἴου ὑπθ τηθϑηΐηρ οὗ. χόλος ὈΪ16, Δ 661). 
ἰτοτῖτὸ ῥγόνόκθ: ἐπ Ὁ γέ 80, οἵ, ργδ-Υ ὁ Ἰπολῦθ, ἔν, γλένιϑ,. 
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5 Ὠ6: Ηδβυοῆ. ἵν Δοο. (Ουρείϑη), αοὗ. 5 ΟΗΟ. ὁγ, 110. 7-9 ΟΥἸΑν. ἐ-ο, 
Ζᾷᾶἅ. 81. ἐ- [}18, οὗ. Ἐπ- δα 8860 (Ξ- 68]-8), ΟΙκ. 6 6, αοῦ. εἷ9 ὕμϑυ, 5Κ. 
ΠΕ ῸῚ 818: 

ϑῖθ ὨΘ : -- "οϑέο (866 {116), ΤΟΥΛΌΥ. ἐδέι Αοο. : 
ἰϊα 5ο: Ξ-- "μᾶ οἵ. Νον. ἐᾶφιιο, ἔν. οὐ - Τηβίγατσα. ϑμάϊηρ (οἴ, κρυφᾷ ὅπᾶ 

ταυτὰ 10 οΥ., Ταῦ. φιιᾷ ὙἘ675). 
ἰζθση 8180 : “βϑοοῃάϊνυ, δέ -- αὑδ81- ΠΌΤ ΘΓΆ] Θηαϊηρ᾽ (666 αἸοέ6η1). 
ἰϊοσιπι ἀρϑὶῃ : -- ἔφάγιηι (ἀϊδ]θούϊο ἔου "οὔγθη) ΔΑᾶ]. Νοαῦ. ἔγζγομη ἘΡΗ- 

ῬδοΟΚ, Αρϑ8. οα, ὅΚ. «ἀαἀλὲ ἋΡ, 8566 ὀγσᾶ αά-. 

1ι1ςἀ6π| 50: -- "οίί-ἄθηι ἔν. οἱ -- -αθῆι. 

6 ́ εο 116 (Ε,. ασίϑέηιοηί γίϑέ 7ο᾽88) : ΤῊΪΥΒΏΒ. ἔΟΥΤΩ (866 ραν) οὗ 86. 
δςὶδ ὕθσον (Ε. 2.41 7οἐἐψ 7οΐϑαηι 7ὲ ραγφοίοα): σΤΕῈΚΡν- οἵ, σἘΚΥ- 728οῖ 

Ῥοσί,, σοκΥ- ΟΝοΥυ. ἤασα τον ἴο δῃᾶὰ ἔτο Ε. γαομέ γαηζεο ΟΗΘ. 
72ασδη, Ἀυυΐῦ. 

ἦδῖι πον: “αὖ᾽ {818 ὑΐγηθ, 5Ε ἔρα-(ε Οἡ ὑπο στουῃᾷᾶ χαμᾶζε, θύραζε αὖ (ἰ.6. 
ουαῦ οὗ) ὑπ ἀοοῦ, - ἃ ὁ8.56-Β:ζγι -αὔὶ, 5866 ἑαηι. 

᾿Άπιια ἄοου, ἰᾶπιι5 Ῥδβϑβδαρθ : σζ- ρο, 110. 261 τᾶθ ΟΥ]αν, 7αα, Ζα. 5Κ. γᾶ- 
8ὅο, Ὀγ-ξογτη οὗ 1- 8566 66. 

͵δεοισ νου: σῈΚΥ-Ἑ- οὗ, σ8 κΥυ-Β- ἧπαρ, σΕΚΥν-Β- Ζᾶ, ψγάκαγτε (Ἐ1ΟΚ), σ0ΚΥ-Ἐ- 
ῬΊ]ΐη. 720ομγ, σῈΚΥ--τ- ΒΚ, γαζγέ: ο180οὸ σὴ -Ν δμαϊηρ σ9ΕῈΚΥυ-Ἐ- 
76οΐη-ογ-ἰβ αθῃ., σἘΚΥ-Ν- [1ῦ. 7οζηοο, σΕΚυ-ὅκ- 5Κ. γαζάῃ-, σΤΈΚΥ-Κ- 
ἥπα-τος ἄθῃ., 90ΚΥ-Ν- ΟΘ]808 20. -ΟΥ-ἰ8: Βῃογύθδ ἔουτῃ κΥ- ἴκτερος 
δπαϊοσ, 

θ᾽ πηι ἰαβύϊηρ : “Ὀουηᾶ᾽ (οἴ. αοὐ. Ταβίαῃπι φυλάττειν, νηστεύειν, Ἐπρ. 7υ8ί 
“Ῥουμαᾶ ' δηὰ γιυϑέ " ϑιϑύϊ θη ο6 ̓ ), Ξε "77:7 -πιτι8 ΒΘαΏΡΙ. ἔγοιῃ σῦ- οὗ. συ- 
Ζᾶ. 851κ. ψυ- Ὀϊπα, 

7δοηιὸ (τὶ 6 ἔγοτα Ὡθχὺ ἔοσγῃ) 16] επίὸ (Βα }]}.) Ἰαπίὸ Ὀγθακίαβὺ : ϑδῦ 
“δῦ ΟἿΟΘ ᾽ ΟἹ τ]βίηρ,, ἔγοτὴ )αην. 

Ἰοσιιβ ͵οϑὺ (ΕΒ. 2οοραχᾶν 7μσοῖίθ): σοκν- οἵ, σόκν- ἷ0, 71α8 τἱᾶϊου]ο, 
σΕ ΚΥ- ἑψιά ρῬαβύιχτηθ (ἤ]εκ-τιά) : “ὑσονσῃι οὐὐ,᾽ ἔτ. 2αοἷδ (αΒ σκώπτω 
ΤΆΟΟΪΚ ἔργ. σκήπτω Ἀσ1], Ἐ, δίαπρ ἵν. οἰτη). 

ἰῦα Τη8η6 : 

ἡυῦαγ ἀαγδίδν ; " δρι εν ΜΙ Ἰἰσῃῦ, ἔν, Ῥγδθοθᾶ, 
Ἰυῦθεοῦ οτᾶοσ: σὺ- βῃογὺ ἔοστη οὗ σῦ- 7293 (οἵ. ΟἸ αὖ. 2οιδ66), - ὉΗἘ- 566 

«αὖ ; Ῥοτί. 7ι|ι581 )ομδῖ ἔγοτη "766. 

Ἰάροιιπι μδ] ἔν ϑοΥθ : “ἱουρηθαᾶ ἴῃ ὁ.6 ἄδγ ὈΥ̓͂ ὃ ραΐγ οὗ οχθη;,᾽ {γ. ᾿7ῶσιιβ 
Ῥϑῖσ, ζεῦγος, σΕυσΥ- ζεὐγνῦμι γόοκο, οὗ, σσαν- 7ερινηι. 

ἡπρὶϑ ὀνου- οσίηρ : “ Θομὑ] ΠΟ 8, οοηηθοίθα,᾽ 566 ργϑθοθᾶ, 
ἦασυπι γοκο (Υ. ἑκα) : ζυγόν, Οοῦ. 7ιἶ Ἐ;., Ο]δῶν. ἐσο, 51. ψιιράηι, σϑσαν- 

οὗ, σύναν- [10. 7 ησαβ, ἔτ. 7μηδ. 

Ἰππιοηξιπι οδιτίασο, Ὀθαϑῦ οὗ Ὀυχᾶθῃ : τὸ ᾿)ωυυϊηιοέμηι, ἔν. “Ἰιυδ, 
7ιυῦ. 

4 
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Ἶὕποιιβ συ (ΕἸ). 7οηφιῖ 7μπ1}3 7ιμη ζεῖ): “ὑπὶρ᾽ (88 ἰὴ Ῥ]η. 26. 72), -Ξ- 
πγαηίοσιι5, οἵ. 7Ὡηϊριζιδ οἸἃ νι θ- ὈΥΘΉΟἢ (Ρ]η. 17. 182), 8660 7ζηϊ-»εγι8 : 

ποῦ ἔν. 7μυδτυΐϑ, ᾿ξ ΟἿΪΥ Ὀθοδϑαβθ 18 18 ποὺ δρᾶ οὗ ρ]δηΐβ (866 
ἀγαοίηπελι). 

ἡπηρδ Ἰοΐη (Ε.): συκαν- ΤΙ, 7 πρίιν 1 γοκθ, 866 7μσιηι, οὗ, σσον- ΖάΆ. 
5Κ. γιρ- οἴη. 

7 πΐροσιβ Ἰΐροσ (Ε. σίη) : “ὑσὶ ρ- Ὀοαυίηρ, ἔτ. 7Ὡη-οι8 -Ὁ Ἑραγίδ, 
7858: Ὀχοίῃ (ΕἸ. 7.6): Ταῦ. 785, 5Κ, ψγὥϑαϑ, οἵ. (ὕὅ-μη (Ξ- "ζὕσ-μη) Ἰϑανθι, 

διηα σοῦυβ- Οϑἷαν. 2μἤα Ὀχοίῃ. 
8.52 [ουϑ Ιὰν : Ζᾶ. ψαοϑὴ, το] ἔαγο 5Κ. γόϑ (ομδρθ οὗ τηϑϑῃΐπρ ΟὈΒΟΌΓΟ). 
Ἰυνθηςιβ γουηρ: συννκ-κό- ὑάκ-ινθος (866. λψαοϊηίλι), ΝΥ. ἰδιατσο, οὐ. 
78 (Ξ-- ἤανυμρα8), 51-. ψιεναφάθ γοιῦ 1], ἔν, 8α. 

υνεοηΐβ γουηρ: σῦνκ- 5Κ. ψέσυαη-, οἵ. σονκ- Ζαά, ὙαύπΠ: σον ο- σοῦνο- 
Τλ0. )αύηαϑ. 

ἠανεπία γουνῃ : συνκ-τά αοὐ. ἡμπάα (-- "αναμπαά) Εἰ., ἔν. ρυδϑοϑᾶ. 
7ανὸ μοῖρ (Ε. αἰά) : -- "ουδ (ΝΜ ΘΠΟΘ 2δουπαάιιδ Ὀ]θδβαηΐ, Ξ "ον! -ουηᾶυδ, 

οὗ, ἘΔ] βοϑῃ 27ουοηπέ τ ἸαΘ) ἔσουῃ "7ουό : 
Ἰυχιδ πϑᾶῦ (Ε. ααγιιϑέ 7οδ{16) : ἔν, "7ῶχέιι9 Ῥαγῦ. οὗ πγῶςδ Ἰοΐὶπ, σε σαν- (866 

7ρογηθηι) -Ἐ 8. 

1485 ἴ8]1, βἰαΐῃ (. ἐδ] αγθ,᾽ οἵ. οἄϑιι8 ἴ8}1, αἰδοβύθυ) : ἔσγ. ζἄδον. 
ἰαθίυπι ἰαΌτιπι 110 (1Υ. 1α) : Ἰαὃ- (δὶ ἔν. Ἰαηυδδ) ἴοΥ 1.88Β- 98. 1ζρρε Ἐ., 

Ῥοχβ. ἰαῦ Ζϑηκοσ 790 ο. 

Ια ὑούίου : 51:..8Β- ΟΗΟ. δα Ἰοοβο, Τὐῤ, οἄδηιαβ θεῖ, οὗ. 51.5Β- οὐ. 
ϑἰδ,8 5166} Ε)., 8606 ἰᾶἄδογ. 

ἱαῦος ἀἰβίσγθββ : “[81}1ὴ0ρ’, ἔα 1]1Ὡρ,᾿ Ῥγϑϑοθᾶ. 
δος ἔ8]]: 51.18- Οϑἶδν. δἰαδἴ θα, 566 ἰαδό, 
ἸΔΌτχιπι ὑαὉ : 1.18- οὗ. 1..Β- λαβεῖν Βοῖζθα (οὗ. ΝΗΉΟΘ, χιυβϑο)ν Βοῖζϑθ, οοῃὐδὶη) 3 
Ἰαρτῦβοα νυ] νἱθ: ἔν. Ἰαύγιηι ϑᾶρο, “ρτοσίμρ δῦ ὑμ6 φσοβ οὗ ν᾽ πϑυδγᾶθ᾽. 
ἩΪΑ νει ηἴῆι:5 τηδΖθ : Ἐλαβύρινθος, Εσγρύΐδη (Τ Ὀ]Ο 5 Ορυβοῦϊα 1. 250). 
ας Ἰαςξ ἰαςΐα ταἱ]κ (ΕΝ. 1εέξιιοο) : 
ἰδςοσ ἰοσῃ : ὙΠ ΑΚΥ- λακίς ἃ τοηΐ, Ζἅ, υγας- ὕο ὕθ8. 

ἰδοθγηδ οἱοδκ ; ἔγ. ργϑϑοδϑᾶ,, " βιεῖῃι ὑοσῃ ΟἿ 8 δι ΪΤη 8) ̓ (οἷ. λώπη ΤΟῸΘ ἔν, 
λέπω Ῥ66], Ε΄. γοῦό ἔν, Τιοῦ. γιηιρδ, ϑῃγοια ἴτ. στοῦ). 

ἰαςογίιβ ᾿ἰσογα (Ε. Εἰ. αἰϊίγαϊογ), ἌΡΌΘΥ ϑύγὰ (το βοηλθ ἔϑηοὶ θα γϑβθγη- 
ὈΪδΏΟΘ ; οὗ. μῦς ταοῦ86, Τγ1806]6) : “ἔγερ!]6,᾽ ἔΥ, Ἰαςον. 

ἰαοϊπία Ἰαρρϑῦ : “ὑοσγῃ,᾽ ἔγ. ζαςοῦ. 
Ἰαςγίπια ἰδογιτηδ, ἀαοτίπια [68 γ: ῬΑΚΕ- δάκρυ, ΟὟ. ἀαοῦ ΠΡ 8217 Ὁ, 

σού. ἐαγν Ἐ.. Ἐν. Τὐγαΐη-ο1}. 

ἰαοῖδ5 ᾿ηὐθϑύϊῃθ8 : “7υἱογ,᾽ ἔν, ας. 
ἰαςίδ δ᾽ ]υγθ : ἔν. ἰαοὶδ τον (Ἐ' 680.), 866 Ἰαφιίδιιϑ : 
ἰαςοῦπα ἰυοὔπ ἘΑΎΊΝ (1 Ῥοθύσυ “ΡοοἹ,᾽ αὐδ8] ἔν. 5α.), ἰασπαγ ἘβπΡΙαι 
ΟΘΙηρ : “ΒΡ806;᾽ ἔν, ζοσιι8, νσὶ Ὁ. Ῥτούοηϊο α. 
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ἰαςιι5 νοῦ, ὑδὴκ (Εἰ. ἰαζο, ΜΤΥ. ἰοοῖ, ἸΔ.Κ6) : λάκκος Ῥἱύ. 
ἰαθάδ Ὠυτχῦ : “ Βύγκ6,᾽ οἵ, εοἰϊαδ ΒΌΥ1 Κα ὑορούμου : 
Τίδθμδ τυϑηῦ]θ: Ρορ. ϑύγυμ. (αυδϑὶ ἔν. ἄμα) ἴοσ "οίαδηια, χλαῖνα : ΜΨΏΪΟΗ 

ΞΞ ἔχλάμ-]α ἔν, χλαμύς, ολϊαηυνϑ. 
ἰαδέιι8 οσἰδα: 
ἴαδνιβ Ἰοἵ : λαι(ξ[)ός, Οἶαν. ἰδυΐ. 
ἩΑρ δηλ πὶ οδΚΘ: λάγανον, ἔν. λαγαρός θΐη, 866 Ζαπριιοῦ. 
Ἡδρδηδ ἱαροσεπα βδρου : -- "Ἰαρίίπα, ᾿λαγύνη οἵ. Ἰλάγῦνος, δ. ΑΘ0]. ΙΟΥΤῚ 
(5 χελύὕνη οὗ χελώνη) οὗ "λαγώνη ΜΏΘΠΗΟΘ Ζασόπα. 

14.116 βἰῃρ: Ξ- "Ἰαϊδ τιλτ,.- οἵ, τιὰτ,- λάλος ὈΘΟΌ]ἢρ, ΝΗΟΘ. ζαϊΐοη 1180 ἘΝ. 
ζμῖὶ ζωυϊαῦν ἰοῖϊ (Υ. ἰοῖ Ῥτοῦ]6), Τὐν. ἐαζί, οὐνοταδίορ. 

ἰᾶτια 5] ου ἢ : “Ὀγοκοα ᾽ στουηᾶ, τμ- ΟΥΟ. ἐμοηνὶ ἔοηῦ (’ ὈΓΟΚΚΘῺ Ἶ, οἵ. 
τΑΜ- Α,8. ἰαην ἰασὰθ Ε'. Ἐ,. ἰαηι ΝΌ., Οϑἷαν. οηνῆ 5]ἸοαΡἢ ]οηυϊξὶ ὈγΘαΪΚ. 

ἰδτι ΘΓ ὕθϑυ : “ 1160 Κ ἋΡ,᾽ ἔν. 8α. 

ἰαταθὸ Ἰἴοκ (Ε. ἸαρυΡΥΘΥ) : ΑᾺΜΒ- οὗ, 1..8Β- ΟΗΟ. ἰαΐάη, Οὕ]αν. ἠοδἥσα 
ΚΙΒΒ; 8180 τὰρ- λάπτω 1 1ἴοῖὶς, Αγτη. ἰαρλοη. 

ἰδιπιθπέιπι γα] ὴρ' : τ,.3- ΑΥτὰ, ζαΐ ὕο Ἰαγαθηῦ. 
Ἢ τια, ΟΡΥ688 : λάμια, ἔξ. λαμυρός στοθᾶγ. 
ἰδυῖα 1απιπκίπα ἰᾶπιηα οἰαύθ (Εἰ. οηνοϊοίί6) : ἔτ. ἰᾶ -ἔτι8 Αα]. -Ἑ Ἕ ῥα οἱ 18] 

Θηαϊης. 
ἰᾶπα ἼΟΟ] : ντν- ὟΥ. σιοίΐαν (Ε. Παπηόϊ), ὅ1κ. ὥρη, οἷ, ντ,κ- υοἴζιδ. 
Ἡδηςσθα Βρϑᾶγ (Εἰ. ἰατηοἢ) : ϑρδιῃΐβῃ (σε. δρ. 66]]. 15. 80 π.): 
ἰαποΐπὸ ὑθδγ: "ἀϊνι 8 ἰηὔο ρίθοθβ, ϑῖρσ ἢ οὐὐ,᾽ ἔν, ἰαη 856816 οὗ ἃ ὈΔ]6η66. 
ἰδησιιοο ἑαϊηῦ : ΒΙΑΝΟΥ͂- λαγγάζω 5] ΔΟκθι,, οὗ. ϑΑαν- λαγαρός ὑμΐη, ΜΊΓν. 

ἰασ ποεῖ (Ε;. ἰα9), Α58. 8ιἰῶσ 510.) Εἰ, δἰαοῖξ ὅο. δἰαζα 8ζοιιοῖ,; ϑαχᾶ ΒιΞαν- 
λήγω ΟΘθ886. 

Ἡδηϊβία, ὑγαΐηθὲ ((Ἷο.) : τ Τἀαη δία ταοπου]θηᾶθι (Ρ]ααΐ.), δανειστής : 8 
5] δὴ ὑϑύσῃ οἵ ρϑαϊούογβ. 

1581. 58118 10 Εὐγαβοθη, ΟἿἹΥ Ὀθοϑῦβο ὕῃ6 86 οὗ ρ)δάαϊδίουβ οϑθ 
ἔσο Εὐσυσῖδ. 

Ἰαλῖιι5 ὈυύοθοΣ : τὸ “ϊαηι-7 8 ἴγοσωῃ ῃΔΜ- 506 ζἄηνα, “ ὈγΘδΚίηρ ἈΡ᾿ ταθϑῦ. 
Ἡὶδηΐογηα ἰδέεγηδ (αὐδ8ὶ ἔν, ζἄζιι8. ΟΘΥΥΘα) ἸΘΙῺ : -- "Ιαηιρίογηα, λαμπτήρ, 
ψὶ ὕθστη. οὗ ζιιο-ογηα. 

ἴδηχ ἀ:8} : 
ἩΑΡΑ ΠῚ ΒΟΥΤΘΙ : λάπαθον, ἔΓ. λαπάσσω Θτηρὺγ (Ρ]1η. 20. 285 ΔΊνοτη ἴο]ΐθ 

βοϊνοῃῦ). 
ἱαρὶβ βύοῃθ : Ἰαρίἀ- ΞΞ- "ἰορίά- οἷ. λέπας ὈΔΥΘ ΤΟΟΙ,, ἔτ, λέπω Ρ66]. 
ἱάᾶρρα Ὀυσγ: 
Ἰδαιιθασ Ρ8}6] : ἔν. ἰασῶπα. 
ἰδαίιθιιβ ἤοοβΘ (Εν ἰασα ἰα880 Ἰαξοδιοί) : ἔν. ἰαοὶδ ἄγθνγ, 8566 ζαοίό. 
ἰατσιιβ δρυηαδηῦΐ : -- "αΐσψιιθ "ἀαῖσιιϑ ὉΤαΗνό8 δολιχός Ἰοηρ, ΖΑ. ἀαγέφἣα- 

51. αἸγρἠάϑ, οἵ. ῬΈνοΟΒ οὐ. ἐμίσιι5 βύθδαξαδβύ, Τὺ, ἐέσαβ Ἰοὴρς ΟϑἾΪδν. 

αϊάρἥ. 



52 ἘΤΥΜΟΖΟΟσΖΟΑ͂Σ ΔΕΧΖΟΟΝ 

Ἰδτίάιπι ἰδτάϊπι Ὀδοοι (Ε). ἰαγα) : 
ἰᾶτνα ἰάτιια σμοβύ, τωϑβκ : 

Ἠδϑϑπιιπι Ροὐ : Ἰλάσανον : 
Ἰαϑεῖνιιβ ϑηύίοῃ : ἔγ. ᾿ϊαϑοιι8, 1,48- λιλαίομαι ἀ65:γ6, 851. Ἰαϑἢ.-. 

Ἡδϑογριςοίυπι δ ϑογριείιπι 51] ῃϊατη : Αἰτίοδῃ (85 βσϑὺ γοναὶ ὭΘΘΥ ΟΥΤΘΠΘ 
ῬΊΐη, 16. 148) 

ἰ45581::5 ὙΘΑΥΥ (Εἰ. αἴα8): -- "ἰαά-ἔιι8, ΤτιΑῦ- Οοὗ. ζαΐ8 Β]ούα]}, Ἐ). ἠαίε 1οἐ 3 

(-Ξ- ἰπᾶου), οἵ. ὕυἜΡ- αοῦ. ἐδξίαγι ὕο Ιθαᾶνθ, Εἰ. ἐδ 1. 
ἰαϊεῦ Ιατὶς : " οἴἴδθιοβ χωυβϑὶῖ,᾽ τια- οἵ, υ.Ἑ- ἀδ6-19ῦ Ἰδέ 9 
ἰαΐοσ Ὀτὶοκ: 
ἰαΐοχ ᾿ἰαυϊᾶ : ἰαΐίε-, οἵ. ΜΊΣ;. Ἰαϊξ, 816. 

ΗδχΙάϊὶν οὗ. λάταγες ἀΤΟΡ8. 
ἩΪαῖσΟ τθυσθηθυυ (Ε.. ἐαγοση): ἔλάτρων Ὀγ-ἴοττα οὗ Τλάτρις βογνδηῦ : ΤῸΠῚ 

Ηδ6Ὁ. ποίέγν' συδταϊδηῃ (88 λίτρον Ἡϑίγοι ἔγοση ΗΠ ΘΌ. πολ ε7) 3 
ἰδίγὸ ὑὈᾶυὶς (ΗΠ βυοη. λατράζειν ῥα ]κ οὶ ὈΌΘΙΒ}) : ἔν. "ϊάίγα Ὀδεκίηρ ἄορ, 

1:.ἃ- Ταῦ, ἰδέ Ὀδαγὶς Οὕ]αν. ἰαγαξὶ, 81κ. γᾶ-. 

ἰαἴι15 516 : τΑτ- οὗ, τ- ΟΙ.. ζοί, ἨΔ] . 
ἰδῖιι5 βϑιἰδέιιϑ Δα]. ψᾶθ: βτῖ-τόβ οχίθηδοϑᾶ, Ῥαγχῦ. ἔγ. ΒΤΈ1,- Ο]δν. δἔοῖγᾳ 

Ι[ργοδά, οὗ, Βτου,- 110. 9ἐἅ1α5 8,.0]6. 

1815 Ῥαγύ. ὈΟΤΏΘ: τῦ-τόβ, ἔν. ἐοϊδ. 
Τίδιυγιβ Ὀαγύγθ6 : Ξε "αιγιϑ, ᾿δαῦρος "δάρβος ὕχθ6, ΟἿ. ἀκα} οδΚ, ῬΈγΟ- 

οὗ, ὑεῦ- Ζᾶ. ἄγ σοοᾶὰ 51. ἄγ Ἰοῶ, ὑὉβῦ- δρῦς οδἷὶκς, ῬΒΕῦ- δεν- 

δρε(ξ)ον ὕχθο, αοῦ, ἐγύω Ε. ἘΝ. ἐῶν; 8180 ῬΕΒν- 110. ἀογισὰ Ροἷνιθ- πτοοῦ 
ΟΙΪδν. ἄγδυο ὕγθ6, ῬοΕῦ δόρυ Ὀθαχὰ Ὁσεῦ Ζᾶ. αἄινγι Ἰος 51κ. ἀδγιι. 

14:5 ὈΣδΐ86 : ζαπαί- : 
ἰαυξία ἀδιιεία (Εἰ 65.) Ὀαπατιού, ἰδιιι15 Βρ1]Θηαϊὰ : "ααπκίοϑ: 
ἷανὸ σ 88} (Ε). ἰαιιπάγψ ἴανα Ἰανολι 67) : -- ἔϊουδ, τ,ΟΥ- λούω, αδ8}]. Τατιίγο 

Ὀδ]ηθῦ, ἀρβ. ἰοᾶξ ἴγὸ Ἐϊ., Αρβ. ἰοᾶδον Ἰαῦμον Ἐ,., Αὐτὴ. Ἰοσαπαηι 1 Ὀαῦμ6. 
ἰαχιι5 Ιοοβθ (ΕΒ). ἰαζν ἰθα86 ἰοα8}}) : τε "ἴαρ-ϑιι8 Ῥαχῦ. (566 οοἶδβι.8) ἔΥΟΙῚ ΒΠΑΘΥ- 

866 αγισιιοδ. 

Ὑ16 065 Κούι]6: λέβης: 
Ἰεςξιι5 θα (ΕἸ. {{{67Ὲ : τ ᾿ϊοσ-ἕιι5 ΤΙΘΗΥ- λέχος λέκτρον, λέξαι ὅο δ, ΟΙΝ,. 

ἰΐρε θᾶ, Οοῦ. ζφαν, 116 Εἰ. Ἐ;. ἰαν ἴοράσο ἴοσ ἴοι Τγοῖψ, Οϑ]δν. ἐοσιᾳίϊ, οἵ. 
τόοσπῦν- 110. αὐ-ἰασαΐ ἴα λ]ον Ἰαπᾶ. 

ἰερὸ σαύμον (Εἰ. ομἶ): λέγω. 
ἬΡθυ5 Ρἱηηδοθ : Τλέμβος, Ογτθηδίο (Ρ]ΐη. 7. 208). 
ἩΙδιηἶσου5 Εἰ ΌΟΩ : λημνίσκος ῬΟΙΪΥΌ. : 
Ιοπλιγδ5 σῃοϑίβ : 
1δηΐ5 βοΐῦ : Τιϑύδ. ἐδγυΐ, 566 Ζογιίιι8. 
ἴδῃ: 
165 θη 1] : 16ηιέ- ἔτ, ἰοηέμϑ, " Βοούῖησ  (Ρ]ῃ. 18. 128 δϑαυδϑηϊγηϊ δύθηι 

βοσὶ νϑϑοθηδρυβ 68). 
Ιομεῖβοιι5 τηϑιϑύϊο- γ66 : ἔτ, 84., "ΤΘΒΙ ΠΟΙ Β᾽. 
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ἰοπίιι5 βοΧχΧΙΌΪΘ: ΓῈΝ-τόβ οἵ, ᾿Εν. τ- ΟΥΟ. {ὑπαὶ βοῖῦ; Ῥαγῦ. ἔγζοια 1ῈΝ- 

οὐ. δ[-ζμηαι γἱο]α, οἵ. ΤιῈΝ- ἰξηΐϑ. 
Ἡδαυποι11:5 8.1: Ὀϊγαΐῃ. οὗ ἔἰδξηιιϑ, ληνός ὑχουῇ : 
6 Ἰοη (Ε).) : Τλέων : Αββυγῖδι αγία. 

ὟΝ. ἐειυ, ΟῊΟ. ἔδιῦρο (ΤΆΘΩΟΘ Τ ὐῦ. Ζάισαβ ΟΒ]αν. ζἔυϊ), ΤΩΔῪ 5οὸ νιν ΕἸ. 
ἰοιυ ΝΌ. ' 

ἸδΡροσ οἤδ τ : 
Ιθρυβ δγο (1011, λέπορις ϑτΥ. 1.. 1). ὅ. 101 ; Ἐ). Ἰουογοῖ): 
16551:πὶ (4 90.) ννϑλ]ὴρ : 
δέιιπι ἀθαίῃ : Ῥαγὺ. Νουῦ. ἔσοση {.8- αἀξδίοδ, 5866 ἰαΐοῦ. 
ἰονίβ ᾿ἰρῃύ (ΕἸ. εαγγυΐυαῖ ἰοαυόη ἰθυογ ἰουν): ΤΒΘΗΡ- Αὐτὰ, αγαρ αὐΐοῖκ, 5Κ, 
γα Ἰἰρηῦ, οἵ. τε Ναμν- Γἱῦ. ἰοη-ισὰδ, Ζᾷ, γοη})- Ὀ6 Ἰισῃῦ 5Κ. Ἰαηρῆ- 
Ιθδρ, Έσπν- αού. ἠούλέ8 Ἰίσῃῦ Ἐ;., ΤΘΗΥ- ἐ-λαχύς Β118}1 ἐλαφρός Ἰἱρΐ, 
ΟϑἸΙαν. σακἕ, τοαπν- (9) ΜΊν. Ἰαΐσοί ΒΥΛΒ1]}.688. 

Ιδν!5 ἰδενὶβ βιῃοοίῃ : -- "ὐζυΐα "ἰζυιιϑ λεῖ([[)ο5: " Ὀθαύθῃ,᾽ 566 ζίνοδ (οξ, Ἐ). 
δηνοοίῆ, ἔν. δηυϊ}}). 

1Ἰδχ ἴὼνν (Ο80. {σι ΑὉ].): “Ἰαϊᾷ ἄονῃ,᾽ βσπν- οὗ, σα πν- οοίιι8, τΟαῊν- 
Αρ8. ἑασιι Ἐ). 

ΠΡΟΣ ἸΔΟΥ͂ ὈΔΙΚ: 
1οος ἰεἰθοσ ἔγθο (Εἰ. ἀοἵίυον 1ἰυ67}}}: τε ἘΠ ο7 "Ἰοιιδόγ, ΟΒο. 1 εί8 αθῃ., 

ἐ-λεύθερος (αἰδ]οοίϊο ἴον "ἐλεύφεροΞ) : " ἀοϊηῃρ 88 οὔθ ᾿1Κ68,ρ᾿᾽ υρῦυΒΕ- 
οὗ. 5α. 

ιθ6ὲ ᾿υδοῖ 1Ὁ Ρ]66868: Σ08ΒΗ- 51. ζμδὰᾷ- Ὀ6 Ἰαϑύξα!], οὗ, τυῦΒΗ- 110. 1 δύἐΐ8 
ὕο Ιονθ οῃϑβϑὶξ, ΓΕΌΒΗ- Οοὗ. ἐ{ιδ8 ἄθδι Εἰ. ἴουο {16} δοϊΐονε Τξαγϊοιοῇ, 
ἰεανο ϑυιθβῦ. Ἰογήϑη ζἰυεϊ τ ρ. 

[τὸ ἴα Κθ ἃ 116]6 οἵ: Ξε "ἰῶδὸ ὑθδῦθ, ἔν. ργϑϑοϑᾶ, (88 αοῦ. ζαιϑζαγι ὑθδὲθ ἔτ. 
ἀτιιβαγυ ΘΌΌΤΟΥ͂Θ, 866 σιιϑέδ). 

τα ρουμπα (Ε}. ἰδφυοὶ). τυἰθ ΒΑ, 5᾽ οἶδ λίτρα (ἔοΥ "λίθρα 8.85 51Ο01]]18 
κιτών ἴοΥ χιτών): 

[|ὸιτπὶ οαΚο: “ ὑαδύθ,᾽ ἔτσ. ἐϊδό. 

1Ἰσθῦ διὰ ἴου 8816, ᾿ἰςοί 15 δ]]ονθᾶ : “18 1ϑ,᾽ τακν- οὗ. τανκνυ- ζώνχιο. 
δυο. λίσσωμεν - ἐάσωμεν 15 ὕοο ἀουθύ{α] ἴο δαά. 

Ἰιοίυαι ὑσχατη (ΕἸ. 118.85) : ἔν. οὐ-ἰξχιιι8, " δὺ γἱρηῦ δ ρ]05᾽ ὕο 6 ψοοΐ (866 
ἐγἄηια). 

ἰἰσΐζοσ σαδῦβ 8) : " ἱπαϊηρ,᾽ ἔν. "Πίρδ Ὀγ-ἴοττα οὗ 1. 
Ἰίδη 1δη (Ρ]δαῦ., 5866 6) ΒΡΙΘθῃ: -- ἤϑρζξδη (μο Ταῦ. ψογᾶ Ὀθρίπβ ἢ 

8ρῖ-, 886 Τϑρ[ογ66), σπλ()ήν : 
ποὺ τοϊαὐθα ἤο ΒΡΕ:6Η- ΜΙΨ. 8οῖσ, ΟΒ]δν. δἰξζονα, ΒΡ..6Η- Ζᾶ. φρογόζα 

(ΕἾ 61), οὐ βυζαη-, 5Κ. ρτλάη- ριίλαλ.-. 
Ἰίσπυπι Ἰορ : Ξε ἐἰίο- νην τ - 866 ζἰηχιδ, “ τοχημϑηῦ, οπα᾿. 

᾿ἴσῦ τηδύϊοοκ : 
Ἰϊρὸ υἱπᾷ (Ε). αἰζον αἰΐῳ ἴσασι ἰΐαδῖε γαϊἴψ): τε ἔϊιισό τῦαν- Ὀθηάᾶ, λυγίζω 

ὑνίβὺ, Α98. ἰος Ἰοοῖ (Ε:.) οὗ μαὶν (΄ ὑψιβύθα.᾽), 110. ζιυρπαϑ Ὀ]θαγῦ. 
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ἰἰσυΐα 5Β}ο6-]Ἰαὐομιοῦ : ἔγ, ρσγδϑοϑᾶ, 
ἱσυπίσπιπι ῥεϊνοὺ : ἔν. ζίσιι Τὐσαγῖίδη (88 Εἰ. ἰουαρο ἴτοτα 1υϑῦ, Ζιἰσιιδέϊοσιιηι 

Τυἰρσαγίθ). 
ἩΠ πὶ 1ἰἰγ : "λείλιον, ἀἰββίγαϊ]αῦθα Ἰλείριον : Ξε "λήλιον (ἢ εἰ ἔτοση 
ἩοΙ. Β λειριόεις ἀο]1οα 6), οὗ. ῬΟΙΒ. ζᾶϊε ὕ}}}0 Ζθηκοσ 789 ο. 

[πιὰ Η]Ὸ: “Πυθα Θογοββ,᾽ ἔγοσῃ ἔζη Αα]. 
1ἰπλῦυ.5 Ὀοχάθρε: 
[τπιοθ ὑμπγθϑῃοα:; “οὖ τἰρηῦ δῃρ]68᾽ ο ὑμθ ἀοογ-ροδβίβ, ἔγ. ἔζηνιιδ Αα]. (ὃ 8 

σίῶξογ ἔν. οἵξιι8). 
1[1π|65 ΟΥΟΒΒ- ρα ἢ (ΕἸ. {{γέοἴ) : ἔν. ζζηνμβ Αἄ]. 
᾿πιρὶ 11:8 ΟἸΘΑΥ : -- "ἀζηυρίά 8 νγϑῦθσυ, 866 ἔψηιρῆλα. 
᾿1π|151 Βαρβὺ. τηυᾶ: -- "ἰἄηνϑ ΤΟΙΜΟΒ Αρ8. ἰᾶηι Ἰοϑῖχ Ἐ)., οὗ. ΓΕΙΜΟΒ 

Αρβ. ἔζηι ἰἴτηθ ΕἸ. 

11πλ052 ϑυθβῦ. ΘΡΙΟῺ : 8α., ψὶῦ ἃ ΡΌΓΡΙΘ βύσὶρθ “ϑοοββ᾽ ὕμθ Ὀούθομι 
(ϑοσν.). 

ἴτπιι15 Αα]. β: θοὴν: Ξ Ἐζίχ-ην08 τ1ΚΥ-8- 8506 τω 
ἴτηθδ, βύσίηρ (Εἰ. {{)6) : ἔτ. ἰζηυιίην. 
πρὸ ᾿ἰπριο (Ρυϊβοΐδη, 88 ὑμβουρῃ ἐγ. 84.) 110} : ΠΝΟΗ- οὗ 11685- ΑΒ3. 

ἰϊοοίαγ, (Ξ ὅ110-͵]8}) ΕΣ., 51. 1λ.-, τΙα- ΟἿΖ. ἰσίην 1 ἸΙοΟΚ, ΣΕΙ6Η- λείχω» 
λυ. ζόξίὰῳ Οδ]αν. αν 116, στη, ζίσην 1 11οκκ, αι τοιαη- Οοῦ. ὈΪ]- 
ἰαΐρδιν Ἰιοκ. 

᾿ηρσια ἀΐπρια ἰοηρὰθ: ὈΝΘΟΗΝΑ ΟἿν, ἐθηρο (τὶ ὁ ἔτοα Τϑαΐ.), Οοί. 
ἐμρσ Ἐ). 

᾿ἴἴπὸ ΒΊΟΥ: Ξῷ ὅ16-η0 1.8- οἴ, 1.Ὲ- ἰξυὶ ῬΟΥ͂Σ, : 
᾿ἰπαιιο ᾿θανθ : ΕΝ ΚΥ- οὗ, Π1κῪ- Αὐτη. ἰζμαποηι 1 Ἰθανα, 5Κ. γίο- ἰἴθᾶνθ, τἴκΥ" 

Τὰϊ, {κίιιβ Ὑϑυηθὶ θυ, ΓΕΙΚΥ- λείπω 1 ἰοῶνθ, ΟἿχ. ἐδίοοὶ β᾽ϊῦ, Οού. 
ἰσίλυαν Ἰθμα ἘΣ, ἘΣ. ἴοαν, Τὰν, ζιῤκὰ 1 Ἰθᾶνθ, δηᾶ τοῖκυ- Οδῖϑν. οὐὔ- 

ἐξ, θυ δ ΠΑ͂ΘΥ, 
Βαὺύ ἔογ αοὐ. δἴ-ἰζηιαλυ 866 ζύρριιϑ. 

᾿ἰπίογ ᾿ὑπίοσ ὑὰῦ, Ὀοαῦ: υὐντ- οὗ, τὔτ- ΟΝ Υ. ζγ Βουγ- 1. (΄ ὑγουρὶ᾽ 
1ηζοιιπὶ ΟἹούἢ : ταὐντ- οἵ, αἷ1τ- λῦτα: 
᾿τπυπὸ ἤδχ (οὐ. ἰοΐ)ν Ἰἰπιθη ΕἸ. Ἐ;. ζἐγιβθϑᾶ ζίμηδί) : 118-ΝῸΜ λίνον (Ἰ 10. ζζιαΐ 
ΟΒἶδν. ἐγηᾶ : ἕον "λίννον "λίσνον), ΟΝΌΥ, ζοδηυὶ Ὠθθᾶ-ρθδῦ, οὗ, 1,18-Ν0- 
λῖν-οπτάομαι ΘΟ ὩΘύβ, ᾿ῖ3- Ν-ΊΟΝ ΟΙν, ἐφίηιδ Βηϊγσῦ. 

᾿ἱρρι Ὀ]Θαι-ογϑᾶ: -ὸ ἔϊζριι " βίου ᾽ ψὶῦ Υμθυχ, ᾿ΪΡ- οὗ. 11}0Ρ- λίπος ἰού, 
σού. δἴ-ἐὐναλι Υϑυηδὶῃ (' βύϊοκ ἢ Εἰ. ἰφαυο οἴουοι, Τιλῦ, 1ὲρέΐ ὕο Βύϊοκς ΟΒΪαν. 
ἰρξδιΐ, ὅΚ. 1μ- βγαθϑυ. 

Ἰφιὸ ἸΙαΟΙ͂Υ : στακν- ΟἿγ, ἡϊιον πτϑῦ. 
Ἰταυοσς ἤον : νεῖκν-, οὗ. ργϑϑοθᾶ. 
ἴἴτὰ τἱᾶρθ (Ε,. ἀοἰίγοιι8): τῖβα Ταῦ, 108ὲ σογτάθῃ- 64, οὗ, τοιβὰ Οϑ]αν, ἴδια, 

1015- αοὐ. ζαϊδί8 ὑγϑοῖκ Εἰ. Ἰαϑὲ ϑια δύ. δᾶ ΝΌ. 
115 1615 5115 5{115 8.115 βύσιθ: οτίρ. " αὐνϊ βίου," οὗ, {τ ΐογα {{{ξπι|8: 
πτδ᾽ ΟΥΒΗΪΡ βυσοθββέι]υ : ̓ΡΔΥ ὃ ἀορὺ,᾽ Ξ- "ζμέδ ἴν. Ἐϊιέιι5 Ῥαχῦ. οὗ {ιῦ. 
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ἱπξογα τέογα 1οἰΐογα Ἰϑίῦοσ : “ αἰν βίοι, οαὐίπρ,᾽ 8566 128. 
{πτι5 1τέι15 ΒΏΟΤΘ : “ ὁαὖ,᾽ 866 {8 (οὗ, ΕἸ. δῆογε ἔν. δῇ δαγ). 
Ἡϊσιι5 ὑσαχηροῦ : Εἰὔταβο. (88 Ὀοΐηρ δὴ Ἐπ χαβοθη ᾿ηνθη οι) 3 
᾿νοῦ δ ὈΪὰ9: “81 Ὀθδύθῃ ᾽ (8966 ἰῶγίαιι8), ἔν. ἰξυΐϑ. 
ἴχα βῦου : “ψαύθσ- οδυυΐοσ,᾿ ἤαα σποῦου (ΝΟΣ 8) : 
ἰοςιρ185 ὑσυβύνογίην, βυρβύδη 8]: “οἵ {1}1 ροπί ΐοη,᾽ ἰοοῦ “ρίξίδ (866 
»δ- πο : οἵ, ὈΪΘΗΟ ἤᾳΣ6 “ ψ ἢ ἃ οΘοταρ]ϑὗθ {10]6 ᾽). 

ἴοςιι5 βείοςιιβ ρ᾽δοθ (ΕἸ. οοιοῦ) : ΒΤΤΏΟΚΝΟΒ, 866 ζοψιοῦ: 
ἰοςιιϑίδ 1πιοτιϑίδ Ἰο ϑίοσ (Ε}.) : 
Ἡδάϊχπ Ὀ]δηκοὺ: 
ἸοΙτσ Ὁ 1110 ουὐ] 688} : 
ἰοΐιιπι ἄδχηθὶ (ΟΗῸ6. ἰοϊὲ ΟτΔ ΕΠ) : 
Ἰοῶσιιβ Ἰοὴρ (Θοὗ. ἰασοα ΕἸ). Ἐ). Ἰοιίησο ἔμησα Ῥαγζοΐη) : οἵ. λογγάζω ἸοϊύθοΣ. 
Ἰοφιοῦ Βρϑδῖκ: “Ρυΐ ἴῃ ογᾶθσ, ρίωοο ΥΩ Μοσᾶβ, ἔν, ἰοσι8, ΘΥΤ. Τὰ. Τ.. 6. 56 

158 Ἰοαυϊθῦ αὶ Βὰ0 ἸΙοοο αποᾶαταθ νϑυθυχη βοΐθηβ ρου ἶύ. 
ἰοτθα αἴθοσ- 16: 
ἰόγυσι ὑμοης (Εἰ. Τογί)ι67) : 
Τσέοβ ἃ ρ᾽δῃὺ: "λωτός, Εἰργρύΐδιι (“Δ Ὀ]ο 5 κὶ Ορυβοῦϊα 1. 250). 
Ἰυργίουιβ ΒΙΊΡΡΘΙΥ : ἔν. "ϊδ-τιιϑ, Β.ΕΌ08- Οοὔ. 9ζζμραη. 5110. 
ἰῦςας ῬΔῪ οὗ δούίοσβ : Εἰὔγαβο. (866 ᾿ιἰϑύγ δ) ὃ 
Ἰυσοσγδ Ἰδτρ : υὔὐκν- ἀμφι-λύκη ὑν]Πρμῦ, Ζᾷ. 51Κ. γιο- Βῃ 16, 866 ζῶα. 
᾿Ἰποσιτὶ σα : ὁ ῬΑΥ, ἔτ. ζιδ. 
Ἰπσΐοσ υθβίὶα : υὔαν- ζρό, " ὑπὶδὺ᾽. 
ἰᾶςιι5 ἰοισο5 ζτονθ : σοῦΚΥοβ Αρ8. ἰοᾶξ, ἘΝ. ἰοα ταϑϑᾶον, 110. ἰαζαϑβ Β6]α, 

51. ἰδκάδ ΒρδιοΘ : “ οἰϑαχίῃηρ, ἔγ. 1. 

ἰῃμάἀιι5 Ἰοϊάο5 ζϑιηθ : 
᾿ἴιδ5 ροβϑύ]θηοο (΄ Βοοᾶ᾽ οὗ οογγαρίϊοη), δΒυϊᾶ Ῥοίχοπίυβ 128. 192: τυ- 

λύθρον ῷΌΟΤΘ, 866 ζιυζιγη, οἵ. τιὉ- λῦμα Β]0}, ταΐϊῃ. 

Ἰὕροο τπουση: ΤΕσα- λευγαλέος στο οῃθᾶ, οὗ. υῦα- λυγρός Βδᾷ : “ ὈΥΟΪΘΩ,᾽ 

Ιἀὺ. Τάζαιι 1 Ὀγοδκ, 5.κ. σμ)- Ὀγϑδκ. 
᾿υπρτῖςι5 σσόστὰ (Ὗ. ἐψηιτιαα βδιια-66]) : 
᾿ππλθι115 Ἰοΐη (Ε).}: ΠΟΝΡΗ-, οὗ, ΣΕΝΘΕ- Αρ8. ἰονάσθη, Ο]αν. ἰραυΐα Ἰοΐτ8. 
[πιο ἰοιπιοη ᾿ἰσηὺ (ΕἸ. ζέηινι ἰοοηιν Ν᾽ Ὁ.) : Ξε "ϊοιι-ηιθ1ι, 866 8α. 
ἰὕπΔ ἰόϑηδ (Ρυδοηθβίϊηθ, ΒΕ). ΒΟ ΘΙ  αοΥ δ5) τηοοη : ΞΞ ἔἴομαπα, οὗ. ῬΥΌΒΒ. 

ἰατιιαηο8 βύθτϑ, Ζα, γαοζλδβἤνια ΒΕϊηϊης, τοῦυκΥυ-8- 566 ζιϑέγ6. 
ἴυὉ ΡΥ: ᾿υὖ΄- οἵ. τ,ῦ- λύω Ἰοοβθο, αοὗ. ζῶν γϑῆβοσζῃ, 5Κ. 1ῶ- οαὖῦ, τοῦ- ΓΤ. 
αν οθδ86, τοῦ-8- οὐ. ζαιϑγαη, ὕο Ἰοο586 Ἐ). ἘΣ, ἔο86. 

Ἰυρῖττι8 Ρ.186: “βῇδυρ, Οἱ σ᾽ (ὑτἰβυϊβ ὕ ϑσρ. 6θο. 1. 75), ἔξ. Βα. 
ἴὰριι5 το] : ἀἰο]θούίο (ὉΔΌΣ. ὃ: 5800. 88 λύίγριιβ ΟΥὁ ΤγΡιι.8) ἴον διιχιίνϑ, 

λύκος, οὗ. Ῥτδθηθβύζθ Ζιφογουβ ΤΙΡΘΥΟΘῸΒ Εἰ. Βομηθῖᾶθν 48, γέ ΚΥΟΒ 
αοῦ. νεζί8 Ε:., Τὐδ. εοὐϊκαβϑ Οϑ]αν. υἱάκα, Αττὰ. σαϊ! (Ξε "σαῖψ ᾿σαΐρ), Ζα. 
νοΐγκα- 81. υζξαϑ. 

ἴυγοῦ ᾿γοδ σἰυύίοῃ : 
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Ἰυσίάιβ γϑι ον: ἔν. "Ἰσωγιι8 " θαδύθῃ,᾽ λευρός Βηχοοῦῃ (ΟΣ ὑγϑηβίθίου οὗ 
γαθϑηἑηρ 866 ἐϊυοῦ ἰξυϊβ). 

1ιϑοϊηΐδ ἰρμύρα!θ : 
115. 118 Οη6-ογϑᾶ: ΜΙΧΣ. 1οβε Ὀ]1 πη, ἸδΙὴ6 : τῷ  Αα]., 566 ζυύαιι8. 
Ιϑεγὸ 1Πυτϊηδίθ : ξ πἰσίγὸ τοῦυκν-8- 8566 ζῶὥπα, οἵ, υὐκγ-8 Ζά. γιζλδῆ- 

501η6, ἔγ. ᾿οῦυΚΥυ- 8606 ὥς. 

1 9ΈΓΕΙΠῚ ΤΟΓΆ58 : ΞΞ ̓ ἰιώ-ἐγιίην ἘΡ. ζιιξιοηι. 
1Ιυϑίγιαπι ρυγ βοδύϊου : “οἸθαυϊηρ, ἔν. 1ϑίγ (ἴοΟΥ ὑγαηϑίιυξοη οὗ πηϑϑηϊηρ Οἱ. 

ΟΝΟοΥ. 8ζεῖγγν οἸθδῦ, Ὀσὶσηῦ, οἸοδηβϑᾶ ἔγοσῃ σα] ). 
᾿μέυπι ταυᾶ : Ῥαγῦ. ἔτοτη ᾿ῦ- 866 ζΖιιῶϑ. 
1πτππ| ν6]ἃ : 
᾿ἰᾶχ ᾿ἰσηῦ : Εῦκν- λευκός ΜὨϊΐ6 λεύσσω 566, οὔ. ἐωλαίᾳ Ἰιρὺ Ἐ)., ΟΒΪδν. 

ζιδὺ, οἵ. τοῦυκν- ΟἿΣ:. ἰδεῦα ὑμυαηᾶογθο]ύ, ΓΤ. Ἰακα8 Ὀδ]α-ἔδοθα, υὐκγΥ- 

866 Ζιοογλ. 
ἴυχιι5 οχύσαναζϑηοσο : “" ἀογϑηροσχηθηῦύ, ἔν. ζωαι Δα]. ἀἰδ]οοοθα, -- "ζοζοβ, 

λοξός 5] 1 Πρ, 566 ζι8ειι8.--- ΤῊ. ὑγαηβοσϊ ρύοη οὗ ματα 88 λειξουρία 

(᾿ σϑηρθ6) σαβὺ Ὀ6 ἀὰ6 ὕο ΡΟΡΌ]ΔΥ ΟὐΥΙΠΟΙΟΡΥ. 
ἩΪγοΐθπι5 Ἰδιὴρ : λύχνος, υΚῊν- Ὀγ-ἔοστα οὗ υὺὐκν- 566 ζισογπα. 
ἱγιαρθα ψδῦθυ : ΡΟΡ. οὗγχη., αὐδϑβὶ ἔτοση ἔλύμφη (,ΔΙΥ. Τ.. 1.. 7. 87 λυμφο- 

λήπτους) ὈΥ-ἴογτ οὗ Νύμφη, αὐδ8ὶ “ζουῃὐδίη ̓  ΝΎΤΩΡΩ : ἴἔοσ "αἄηιρα, 
Ο58ο. ἠύεηιυραίβ ΝΥΥΔΡὮΪΒ, 566 ἐϊηιρίαιι8. 

ἬγηΣ ᾿γὴχ: λύγξ, υὐκκ- οὗ. αὐκ-8- ΟΗΟ. μι, 110. ζύ βοΐ. 
Ἤγγα ᾿γτὸ: Τλύρα: δουρί ϊο Ὁ 

Ὑπηδοςὶβ ἃ 5ρῖοθ (Εἰ. φιαςε): οἵ, Τηνασὶν δὶ Τηαΐδη 8ρῖοθ Ῥ]η, 12, 82, 
ῖοβο. Ἱμάκερ. 

ἬπδοΘΙΙπ| τηϑϑὺ-τααγκοὺ (ΝῊ. ηιοίσσον Ὀὰθο 61) : ἔν πηιαφοζιηι ΥὙϑλ]ηρ, 
ΗἩδβυ ἢ. μάκελος, " ΘῃΟΙ]οΒΘα ὈΥ͂ ἃ γα ἰὴ". 

τηδοοῦ ἰθδη (Ε). μιθασγε) : "τηΘ]6α,᾽ ἔτ. γιαςδ. 

τηδοογία νγ8}} : “τηου]ᾶθᾶ᾽ οὗἉ οΟἾδΥ, ἔν. 8βη. (566 ἤη 96). 
τιαδοοζὸ βύθορ (ΕἸ). ηιαοαγολ) : ΜΑκ- οἵ, μακ- ηιαοσῦ. 
Ἡδοίδογα βνοσζα : μάχαιρα (ΗΠ 60. γηπ᾽ ζδγᾶλ) : 

ῃοὺ υϑ6α 1) ΜΑΣ, 80 ηοῦ ἔν. μάχη Ὀδύ{]6. 

ἩδοδΒίηδ, Θηρὶπο : μᾶχανᾶ ΤΟΥ. μηχανή Ιου., ΜΑΘΗΥ- οἵ, ΜΑΘΗγΥ- ΟΙΓ. ἀο- 
[ογ-ηναῖρ δασοῦ, οὔ. γιαφαηλν Ὀ6 8.010 ΕἸ. γιαμ ὅσ. γιαῖο, ΟΒ]ων. γιοσα 
διὰ 8019. 

τδοῦ χηδ]: 
πιαςίο 1 Βδουϊῆσθ (ἸΥ. γιαοίμαἢ. Βα ΟΣ - Εἰ. ηιαξακογ) : Ῥτϑθοϑᾷ. 

Ηδυαὶν ' ΟΠΟΥ ἴῃ ΠΟμΟὰΣ οὗ ἃ ροᾶ;᾽ Βα. 

ταδοιὸ 5 ΒομουΣ, τηδοΐδ ροοᾷ ἸὰοΚ: μακ- μακρός Ἰοηρ, Ζᾶ. ηνας σγοϑίῦ. 
πιδοιΐα βροὺ (Εἰ). ηιασκογοῖ ηιαϊ]- 618. ὑχϑχηηιοῖ): “ Ὀγαΐδα,᾽ {γ. ηιαοῦ. 

Ἠδτάὶν δαᾷ αού. γιαΐΐ (ᾳυδ5ὶ "ηιαλιὶ) ᾿αϊη κ] 6, οἵ. Ἐ). ηιοῖε, 
τδάσθο δῖὴ γοϑῦ : μαδάω. 
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ἬΔΘΠΆ 116 η8. ΒρΙϑῦ; μαίνη : 
ταδογοῦ πποογοῦ ΠΟΤ : ΜΑΙΒ-: 
Τπιδρ 814 μυΐβ: Ηοὺ. γιᾶσδγ᾽ ὨδὈϊ δύο (ΘμοΘ 8180 μέγαρον Ὧ8)]], 

Μέγαρα ἃ. ὑοννῃ 3). 
ταδρ πιδηζιπὶ ΟΥθυϊηρ : ἔν. ηιαςίθ.3 
Ἢρ δ5 τηδρυθῦ : μάγνης, ἴγοτα Μαρηθδβίθ ἴῃ Εἰ. ΤΉ ΘΒβδ]υ. 
τὰδρηι5 ρτοαὺ (ΒΕ). ηιαΐην Αα]. ηιωδίθυ' θια ον Ἡνθγ 0) : τε ἔηιθσ- πόδ ΜῈ6- 

μέγας, αοὐ. ηυϊζὶϊα τα ἢ Εἰ., Αὐγὴ. ηι6ς σφγϑοῦ, 5Κ. ηιαλάϑ. 
Ὑπιαρτ δ γὶ5 βύακ οὗ ΒΡ ϊανη : Τμαγύδαρις, ϑγτίδῃ (Ρ]1η. 19. 46). 
Ὑπιαρ5 πηϑρΊοίδη : μάγος, Μοαϊδη (6 Μαρὶ ὦ Μοαΐδῃ ὑγ106). 
πιϑ} 8.115 ὈΔΥΤΟΥ Πορ : “οἴοχοα ὕο {μῃ6 σοάᾶθεβ Μαϊε᾽ (1518.: Μᾶ)α Ἐν. ηνᾶ)ιιδ 

στοαῦ, -- ᾿ηιασ-)ι8 ἕν. ηιαρ-η1ι8). 
πιϑῖα [αν : ΞΞ “μιαχ-ἶα, 866 γιακσίζια. 
Ἤπλδίαοιι5 βού: μαλακός, -Ξ- ἔμαλ-τ-κός (866 7υοηιςι.9) ἔτ. ἀ-μαλός, 566 

ηιαῖιι8. 

18.116 115 ὨΘυΏΤΊΘΥ (ΕἸ. ηιαϊίοί ηνακῖ; Οὅ]δν. ηἠιαϊ) : 

Ὑπιδ] ορδίμσιιπι ἃ ῥ]δηῦ : Τοβο. ἐμάᾶλάβαθρον : Τηα΄θη (ἔτογῃ 105 Ὠϑ ξύϑ). 
τιϑίτιπὶ ΔΡΡΙΘ : μῆλον (ΕἸ. ηιοίογν τηϑιγηναϊααο) : 

πιΆ 1115 δα : ἀ-μαλός 66 Κ, ΜΊΙΓΣ. ηιαΐΐο γα] 1. 
πιΆ1115 τηϑϑῦ : τε ἔγιᾶάιιϑ ΜΑΖΡΟΒ, Αρβ. ηιάϑέ ἘἸ. 

Ηδβυοῆ. μασταλίδες δύθκροΒ 15 ἀουθύζα]: Μ. βοργηϊαὺ οοη]. σταλίδες. 

πιαῖνα τη 8}]ὸν (Ε). Ἐ). ηναιουθ): ΜΑΙ οὗ, Ταοίδῃ μάλβαξ (-Ξ- "μάλβ-αξ), οἵ. 
ΜΑΙ,- μαλάχη: 

ΤὩΔΙΠΛΠΊΘ, τοῦθ. ῬΘΥβ. 8. 18, Ὀγοδβῦ : οποχηδίορ., ΜΑΜΜᾺ μάμμη τηοΐῃοι, 
Ἑ,. γιαπιηια, οἷ. ΜΆμὰ ΟΗΟ. μυμοηιᾷ, Τὰν. πιάηια Οϑδαν. γιαηια, ῬΘΥΒ. 

γιᾶμιᾷ ΖΘΆΪΚΟΣ 802 8, ΜΑΜ- ηιαηυΐϊϊα Ὀγοθοδβί, ὟΝ. ηπαηιν ταούῃϑυ. 

πιδΏςι5 τγδἰτηθα (ΒΕ). ἡιαησίς ΝῸ. ηυκζοη) : “" ὑθιηθαᾶ,᾽ “ηναγυΐοιιϑ ΕΥ̓. Ἡναγλ08 
(88 χείριος “ἴῃ ΟΠΘ᾽Β ΡΟΥΟΙ᾽ ἔτ. χείρ Ὠδηᾶ). 
τᾶ ὁμοῦ (Ε). ηιαγιφε ἡναλι067) : " ταοϊβύθῃ,᾽ ΜΑΝὉῸ- οἱ, ΜΑὉ- ηναάοδ. 
πιδη δ᾽ οοχηγαϊὺ (Εἰ. οορυηιοάογο): ἔν. ᾿μιαγαιι8 ἔγπαγιίάιϑ Αα]. οὗ ηναηλι8, 

“Βδπμαᾶ᾿ ἃ ὑπίηρ ὕο ἃ Ρούβοη. 
τιχδηᾶγα ΡΘῊ : μάνδρα: οἵ. 5Κ. ηιαπαιγᾷ 5081}, ηναγά- ἸἸΏΡΘΥ ὃ 
ΤΏ3Π6 ΘΔΥΙΥ : “ἴῃ ΤηΘΏΘρΡΘΘΌ]6 ὑϊτη6,᾽ 566 ἑηιηιᾶηϊδ. 
πιθοῦ βύδυ (Ε). γἡημαποῦ ηιαηϑε ηιθιίαΐ ηιθηασογὶδ Ἠλοϑϑιαρ6) : Ξε ᾿ηιοτιόῦ, 

ΜΈΝ- μένω, Αὐτὰ. ηυπαην 1 βίδυ, Ζαᾶ. ηιαη- βύδυ. 
ΤΔΏΡΟ ἀθδ]6Υ, ἔΌΣΌΙΒΉΘΥ: τ Ὡποηρόη, οἱ, ΜΊΓΡ. ηιθηρ οΥαῖθ. 
τδη -ἔ65(1:15 8 η1:- 6 50115 Ὀ] δίῃ : ηιαλιι8 -Ὁ 9 
ταδηΐριι5 πηδηΐρ᾽ι15 μδηᾶξαὶ : ἔγ, πιαπιι8 -- Ἀἀ].-οπαϊηρ, 866 ἀϊϑεῖ-ριζιι8. 
Τπ]8. 2115 ΟΟΌ: -Ξ- ᾿γιαπάιι8 (866 σγιειγδ), ΒαΒαὰθ φιαηιάο τὰ ὰ]6 (δῃ Ἐ)Υ8). 
ῃπιδηὸ ἤον: 
πηδηΐδῖο παρκίη, τλδπξδίι τ ]6 (Ε}.) : “ οἱούῃ,᾽ Βρϑῃΐβῃ ηιαγιμγη ΟἸοθΚ 

(1814, Οτἱρ. 19. 24. 15). 
πιδηιαθ Ὀοοὺγ : ἔγ. 8α. 1 [86 581ὴ6 ὕθσῃη. 88 ατδέίιι5. 
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τ 8η15 Πδηᾶ (Ε). γιαϊηέαΐη πιαλιαθα πιαπη 7): ΜῈᾺ- οὗ. ΜΝ- Αρ8. ηυμηά. 
ἬΏΔΡΒΙΪα μυΐβ: Ῥυπίο (Εἰ 680.). 
ἬΏΔΡΡΑ πδρκίη (Ε). Ἐ;. ἀργοη παρ ηιο»): Ῥυπῖο (Θαϊηὐ.). 
ἸΏΔΙΟΘΟ αἀΤΟΟΡ : ἔν. ὅγιαγοιι8 Αα]., ΜΒ-Κνὸ68 οὗ. ΜῈ- ἡιοΥΊΟΥ,. 
ΏΔΤΙΟ 868: -- ἔηιογί, ΟΙτ. ηιῖν, αοὗ. γιαγοὶ ἘΠ. πιόγ πιαγϑἧ, Ταῦ. πιάγόϑ.---- 

5Κ, γηιῖγαβ, ΜΒ-, 15 απϑυῃοη οθίθα, 
Ἐπ ατγῖία Ῥθδ1] : Τμαργαρίτης (οὗ. γιαγίζγοίξιϑ; ῬοΥΒ. ηιογισᾶγτα Ζθηι- 

ΚΟΥ 888 ο): 
ΒδΙαὶ]ν οὗ. 51κ. φιαηγατγῖ. ἵ 

ἸΔΙΡΟ οαρο: ΜΕ6α- Οοὗ. πιαγζα Ἐ". πιαγᾷ πιαγοΐον Τηιαγιοῖβ Ὑπιαγχιθ6, 
οὗ. ΜΒΟα- ΜΙΓΣ. ηυγιῖρ ὈουηδσΥ. 

τιδιῖβος ἢρ: “ Ὀἱρ,᾽ ἔν. ηιᾶϑ. 
ἬΙΔΓΙΊΟΣ (ὕθυτη. δὗῦθυ σοψιθ-ΟΥ) ΤΩΘΓΌ]Θ: μάρμαρος, οἵ. μαρμαίρω ΒὨϊΏ6, 

ΒΘάΌΡΙ. οὗ ΜαΑΒ- 51. γιάγϊοϊβ τῶν. 
ΤΆΔΙΓ ΠΟΘ: 
Ἡπλδιϑαρίυπι τιαύϑιρρίιπι τηδγϑίρρίιπι Ρυγ86: μαρσὕπιον, Ἱμάρσῖπος : 

ζηναῦϑρ-, οἷ. κράσπεδον ὈΟΥΑ͂ΟΥ οὗ ἃ οΪοαὶ (1 ΪΟἢ ὑπ 6 ρυγβθ νγ88 
Κορ: 80 Τκανδύς ὑμανδύη ἴτοτη ζηιαπά-, Ἱκίνδος Τμίνδαξ ἔγογα ζηυϊπά-): 
Ῥο;β. (88 μανδύη 18). 

Τὴ85 τη8]6 (Ε). Ἐ). γιαϊαγα ἸΝΑΥΥΨ) : ΜΑΒ-: 
ΤπιΆ558. 0: μάζα ΟΔ8ΚΘ, -- "μάγ-Ἶα ΜμΑ6- μάσσω Κηθδϑᾶ (ἀϊ8]Θούδο ον 

"μάζω). 
Ἐπιδϑίσιςα τηδηϑίγασα (ΡΙααύ. Ῥοδη. 1818 ἀοοϑῦΖ) 5 θθρβκίῃη : βδσαϊπίθῃ 

(1814. Οσὶψ. 19. 28. δ), 1.6. ῥρσοῦ. ῬΏοθιι. 
τηδίοσ τηούμοσ (Ε). γιααγθρογ6) : μήτηρ, ΟἿΣ. νιᾶϊίδυῖγ, Α55. πιδάον (τὶ ἀ, 

ἴον ἄ, ἔγοιῃ ζάαδυ ἴθῦμοσ, 8566 ραΐ67) Εἰ. (τὶ ἢ ἐδ, ἴον ἀ, ἔτοσὰ 6 -6γ, 
866 »αΐογ" δια οὗ, Αρ8. τυρθν' --- Ἐ), τισοαΐἢ6ν), Τ ἰδ. γἸποίογὰ οταϑαὶ ΟΒ]ων. 
ηιαΐογ- γαοῦμου, Αὐτη. ηπαΐν, Ζᾶ. γιᾶξαν- 8ὅΚ. ηιᾶίάγ-. 

ταδίοσία βυυ (Ε.. Μααοίγα) : “Ὑϑϑᾶν ΤΟΣ ἀ86,᾽ ΜΑ͂Τ- 8566 ηιάέαγι 8. 
ἐππδίοσγίβ πιδίαγα πιδάαγίβ ρίκθ: Οϑὐΐο (ΕἼ βυ ῃ. 8. ν. μαδάρει5): 
τηβίεσίεγα δυηῦ: --- ηιᾶΐον" -- Οοτηραγθίίνο-Θπαϊηρ 88 ἰπ θηλυτέρη ἴθ. 

Τη8]6. 

τ δια Ῥοῦ : 
πιδεῦσιϑ Υἱρθ, ταδί 1η115 ΘΟ ΥΪν Ὁ γιαίζίη5) : οἵ. ΟΒ]αν. ἡπαίογΐ οἹα. 
ΤΏΆΧΙΙΑ αν: 
πιὸ σΠπα (φυϊηῦ,.) τὴ6 : ΟἿΥ. μι [1, Ζα, 81κ. γιᾶ Τη6, οἵ, ΜῈ μὲ, Οοὐ. γιῖ-Κ 

Ἐ;., ΟΒἸαν. ηηρ, Αύση. 216 ἢ νγθ. 
Ἡποάάϊκχ τηδαϊχκ τηϑρὶβύγαῦθ : Οβο. γπε 488 μεδδειξ πιοία(ί) : 
πιράσδοσ [68] : ’" ϑἰδῃᾷ ἴῃ 0ῃ6 τηἱα 16, βῦορ ὑμ6 ἀϊβθδβθ,᾽ 866 η167ι8. 

πιο αϊαβαπιβ πχοάἰαϑίγϊηιιβ ἀτααρθ: ἔν, "ηιοαϊταϑίεν Ἰογτηθα ἔν. ηιδαϊιι8 (88 
δι γἀαδίον ἔτ. δβιιγαάλιίϑ, ΟΝ. 88]. οὗ Ὑουῦβ ἴῃ -ἄζω 6.55. μητράζω ὑθῖκο αἰἴξοι 
ΤΑΥ͂ τλοὐ 67), “ Ὀθύνγθθῃ ἢ] αμοοᾶ δηᾶ τηϑημοοᾶ᾽. 

Ὑπιοάϊτηηιπι Ὀ.ΒΠ6] : μέδιμνος, ἔν. 8α. 
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τηράϊτον ΘΟ. ΒΙΩΘΥ : μέδομαι δ᾿ οΟὨ, ΟΙΓ. ηι688 Ἰαἀρτηθηῦ : “ΙΩΘΑΒΌΓΣΕ,᾽ οἵ. 
Ῥχϑθοθϑᾶ., μέτρον (ἴοῦ “μέδτρον, 860 ἥηκδ) Τταϑϑβασθ, αοῦ. ηυΐζαλι ἴο 
ΤΩΘΘΒΌΓΣΘ ΕἸ. ηιοία ηιοοξ Αἀ]. : 

τοῦτ }111τ|π| τα] 4 4]9 : ἔγιδάτι8 (566 η16718) -᾿ ὃ 
τηράϊιι5 ταϊᾶα]9 (Εἰ. σιθαπὶ ϑυ δῦ. ηιϊζϑη-ταδβῦ ηιοϊοίψ) : ΜῈΡΗ-ὅ- μέσσος, 

αοῦ. ηιΐζ) 8 Ἐ)., ΟΚ]αν. πιοζάα μέσον, Αττα. ηιξῇ μέσον, Ζἃ. γιαϊάΐψα 8Κ. 
᾿ιάσδιγαϑ, 866 ηιογι8. 

το άι}}}8 ΤΩΘΥΤΟΥ͂ : ἔγ, ἔηιομϑ ηιόγιιϑ, “ἴῃ ὑῃ9 τα α]Θ᾽ οὗ [6 ὈΟΠΘ. 
πιδ]0 : -- "γιΐδ "πιῖρ-)5 ΜΊΙΔῊ- ὁ-μίχέω, Α,8. γυϊοσαη, οἷ. ΜΟΙΘῈ- ΑΥΤΩ. ηιδς 

οὖρον, ΜΙΝΑΗ- ηυϊηρῶ. 
Πι6] ΒΟΩΘΥ (Εἰ. ηιοϊα 8808): ηιοὶὶ- "ηιοῖυ- ΜΗ͂ΡΗσῦ μέθυ πὶμθ, ΜΊν. γυϊὰ ταϑδᾶ 

(Ε.. ηιοίμιοσίίη), Α58. ηιθάπν Ἐἰ., Τιῦ, ηιθαὼὰδ ἈΠΟῪ Οϑ]αν. πιραΐ, Ζᾶ. 

πιαάλιν 8Κ. ηιάσδι ταθϑά, 
Νοῦ ΜΕ1,.- μέλι ΒΟΏΘΥ, ΜΓ. γιῖ, αοὐ, ηυϊζείξα, Ἐ). γυϊάσοισ, ΑὙΤᾺ. πιολγ. 

Τπι|8185 πλδ 6185 τηϑυύθῃ : αἰδιθοῦϊο ον ηνᾶϊξε (ρου, Κοὶ] 7. 110) 1.9. 
ηιᾶαδ8 "“ηιαχξα Α5. πιοαγώ ΟΗΟ. ηιαγάον Ἐ). Γηναγίορῃ, (Ἰυϑῦ. ηιαγέξϑ ἴὰ 
Μαχίϊδι 10. 87. 18 15 ἃ Βρηηθιῇ). 

ΤΟ] οσ Ὀδύϊου : -- "γισϊον ἔν. πιϑριι8, " ταοᾶοχϑῦθ,᾽ ἃ λιτότης. 

Ὑπιοῖοβ βοὴρ : μέλος Βοηρ (' Ρΐθ66), τη. 
ΠΟΘΙ ΓΙΠΙ ᾿ἰτὴ : ΜΈΜΒ8-Βόμ ΟἿΓ. τυῖγ ΤῊΟ156] (- ἔηι68-70-), οἵ, ΜΈῈΜ5΄- 

αοὐ. ηιΐγις θ6 5}, Ῥγαββ. ηιοπιϑᾶ Ταῦ, ηιέδὰ (ἀϊθ]θούϊο ΟΥ̓ ᾿ηιξϑὰ, 566 71,867) 
ΟΒἴαν. ηυρ80, ΜῈΜ- 866 ΤΠ) ΦΉΊΟΥ : 8180 ΜΈΜΒ-Βόὄ- μηρός ὑϊσἢ (- ᾿μησρός), 
ΜΈῈΜΒ- μῆνιγξ ΤΩΘΙΔΌΥΒΗΘ (-- ᾿μῆννιγξ), ΑΥ̓ΤΩ. ηιΐ8 68}, 5Κ. γιδηιϑάηι. 

ΤΊΘΠΙΪΗΪ ΓΘΙΔΘΙΏΌΘΥ : Ροχί. οὗ ἔηιογιῦ, ΜῈΝ- μένος ἴογοσ, ΟΙΚ. ηιοπηι ταὶ, 

ΟΗΟ. γιΐπγια ΥΘτ ΘΥ ὈΥδὴ66 ἘΠ. Ἐηνίμίομ, Τὺ, γιονὼὰ 1 γϑυαθσήου, Ζα, 

51-, γιαρῃ- ὑ1ΏΚ, οὗ, Μκ- οὗ. ηιιύη8 ὑπουρῃύ, ΟϑἾδν. ηιζηδίξ ὉΠ ῺΪΚ, 866 

ηπ67η}8 ἨϊΟΊ 6. 

πιθοῦ ταὶ α] : “ αἰβοσϊ τη θῦϊηρ ᾿ (866 861), ΜῈΜ- 8566 γηιδηιδγμην (ἴπ 

ΜΕΜΒ- [6 8 18 ἃ ΒΌΪΗΧ, οὗ, αΉ 967 ηιδη518). 
πιοηάξ ἀοίθοῦ : ΟἿγ. φιοραῖν ϑροὺ (ΘΟ ΚΘ68), 51ς. γηιϊπα ἀοίϑοι. 

τηοηάξδχ ᾿γίηρ : " ἀοίθουϊνα,᾽ ἐγ, Ῥγϑϑοθᾶ,, ἃ λιτότης. 
τιθηαϊςι15 ὈσρσδΣ : ἔν, σιοιάα, οὗ. Ῥγϑϑοθᾶ, 
1Ἴ6η5 πιϑηξβ τηϊηᾶ : μντί- οὗ, ρδ-»ι)18 ΤΩΘΙΔΟΥΥ ΑρΒ. ηυνηᾶε ὑπουρῃῦ 

ἘΝ, ηυΐϊια, Τϊ. ἰΒΖ-ηυΐγδ γϑϑβοὴ ΟἌ]αν. ῥϑ-)ηρίῦ ΥὙὨΘΙΏΟΥΥ, 51, ταί 
Ὁπουρσηὖ, 8566 ηιοηιίηϊ. : 

τ η58. ὑ8Ὁ]6 (οὗ. ηυξβα) : “οΒ-Ὀοδχᾶ;,᾽ ΞΞ- ἔγιϑηιβα, 566 ηηδηιδγιγ. 
τη δη515 τηοηΐῃ : ΜΕῈ-Ν-8- ΠΟΥ. μής ΙΟὩ. μείς (μήν ἔγοτη 86 ΟὈ]α 6 08.868), 

ΟΙν. ηγἴ8 αθῃ. ηιῦ Νογχη., Ο]δν, ηιϑϑβροῖ, Αὐτὴ. αγιΐϑ, οἵ, ΜῈ-Ν-Ἐ5- ΓΤ, 
ηηδηοδ8, ΜῈ-Ν- Οαοὔὐ. γιδηδίμ8 ΑρΒ. πιδπαά ἘἸ. πιοπίΐ, (απ [Π6 ψοσᾶβ ἔοσ 
ΤΉΟΟΏ, μήνη, αοὗ. γιόπα Α8. πιδπα Ἐ)., δι ὑπΠ6 110. δῃ!α ΟΥ͵αν. ψΜΟΓΑΒ), 

ΜΈ-8- Ζᾶ, πιάοπἢ- 5Κ. ηιᾶϑ, ἴτοτὰ ΜΈ- ΤυΘαΒΌΓΘ ηιδία. 
ΤΊΘΏ51158 ΤΩ ΘΘΒΌΤΙ ΩΣ : ΞΞ "ηιοη- 48, ΜΜΥ- οὗ, γιολι8, " ὈΒἸΚίηρ ον χ᾽. 
πηθηία τηϊηὐῦ (Ε}.) - "μένθα Τμίνθα : 

., 
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τη θπτο τη] 0. : “ ΟΣ ΚΙῺρ,,᾿ ΕΓ. Ὠι6Ή. 
τιθηίίοῦ 116: “ ἀθνῖβθ,᾽ ἔν. ηιθη8, οἷ. σογι-ἡιολιηι Βούϊοῃ. 
τηδηζιΐα : -Ξ- "πιοποηζιία, "πιοδοηβ Ῥαγῦ. οὗ ἔηιοῆῦδ ΜΕΙΑΗ- οὗ. ΜΊ6Η-, 8566 

γιξ)ο. 

τηθηΐαπι ΟὨἷπ : μἥτο- οὐ, ηιιηπέλβ τηοαθῃ Εἰ. 
Ιῃ6ὃ ρὸ (ΕὟ. οοησέ 1086): “ὑδικθ ΧΥ ΨΆΥ,᾽ ἔτγ. γιδιι8 τοὶ (οἵ. διιόδοῦ ἔν. 

διύι8 ὨΪ5). 
ὙΠ Ρἢ1{15 Οχ μα] δύΐοῃ : "μεφῆτις : 
ΤΛΟΓΟΘ5 ὨἾχα (ΕΣ. αὐ Υ06 1676}: ἘΥ, Ἡιογ. 
τρογάβ ἀυηρ: “Ῥυηρσθοηῦ,᾽ ΒΜΕΒΡ- Οἱ. ΒΜῈΡ- [ΓὉ. ο)ηηϊγαξίξ ἴο ΒΌ1 Κ, 566 

γιοταεῦ. 

τιογοηάξ ἸΏ ΟῊ : “ ρογίίοη,᾽ ἔν. 84. 
ΤἸΔΟΓΘΟ 687} (ΕἸ. ὑγη16 710) : ἔτ. "ηιογὶ (866 7αοοὅ ρανοδ) ῬΔΥ, -- ᾿"ηιεατδ 8588 

ηιοα ον", ὁ ὙΑΘΒΙΒΌΥΘ Οὐ ἰο᾽. 

ἸΏΆΘΓρΡ 6 ὈἸ ΟΏΓΟΥΚ : ἔν. 5α., " αἰρρὶηρ ̓  Ἰαἴο ὑῃ6 ΘΟΙΏ. 
τιοΓρο αἱρ, ΠΟΥ 115 αἶνοῦ : ΜΈΡαν- 5Κ. ηιαάσιβ δι ψϑῦθυ- 0] ηια))- (088 

ἢ18] 7 -Ξ- ΑΥ Ῥδ] δῦ), θα Ῥϑἔοσθ οὐἹρίηδ] ας) 510)Κ, οὗ. μοναν- 1 1. ηιαςηόϊί 
ψ85ἢ. 

τηοσιάϊδς ἤοοη : ξΟΥΤηΘα ἔγοσῃ γον -αἱξ Τιοο. οὗ γιδγιι8 -ἰ- αἶδα. 
ἜπΊΟσοΟρ5 Ὀθ66-ϑαῦθυ : μέροψ : [ογτηθα ἴγοτηῃ μέροπες ΤΩΘῈ, “ ΠυχΆδ 6 (66 Π1- 

[ΟΥ68 8.108 ΓΘοΟΠαϊῦοβ Ραβοθηβ Ρ]}η. 10. 99). 
τισγιῖα πιοάιιϊα (1514. Οτἱρ. 12. 17. 69) ὈΪΔοκΚΟϊγᾷ (ΕἸ. φυουγϊη) : 
ΤΏΘΓΙ5 υηϑαυ]ϊοτγαϊθα: “ σϑηύγϑὶ, θϑβϑϑη λα], Ξξξ ἔηιοαάμβδ ΜῈΡΗ- Μεθώνη ἃ 

ὕονγῃ, ΟΙτ. γηιεδην μέσον, οἷ. ΜῈΡ.-5- γιοραϊι8. 
ΠΊΘΟΥΣ ὙΆΥ6Β (Ε). ἡπαγζοῖ) : ΜΈΒΚΥ- οὗ. ΜΕΚΥ- μάρπτω Β61Ζ6, ΗΠ ΘΒ γοῆ. βράψαι 

βράξαι Τηΐ. 

“τισί 5611: ΑὉ].-ϑηδίηρ, οἵ. -Θ ΜΕΤ 5Κ. -σηιᾶΐ (566 ἐαλη). 
τιδίβ πιοοίβ 508]: “τηθδβασθα ροϊηῦ.᾽ ΜῈ- μῆτις Θου 86] (“ χαθαβυχηρ, 

δϑυϊσηδύηρ᾽), οὔ. γιδί βθᾶβοῃ Εἰ. ρμιοαῖ, Τὰῦ. ηιϊδγὰ ταθδβαγσο Οϑ]δν. 
ἡπὄγα, Ζᾷ. 8Κ. μιᾶ- ὕο ΧηΘδ 5076. 

Ἐπιοίδ πὶ τη ο (Ε). πιοάαΐ ηιοίεϊ6 Ὀ]ΘΟ] παῖ): Ἐμέταλλον : 
τοῖο ΓῸ8Ρ : ΜΊΓν. ηιείδιεἶ ΥΘΒΌΘΙΒ. 
πιδίο ΤηΘαΒΌΓ : ἔν. μιδία. 
τιοίιβ ἴθαγ : μετῦ- οὗ, ψμτῦ- ἀτύζομαι δγὴ αἰβτηδυθά. 
Πιῖσδ, ΤΩΟΥΒ6] : ΒΜ1Κ- σμῖκρός μῖκρός Ἰ100]6. 
πλοῦ αὐΐνου: ΞΞ "ηχιοῦ " ΒυσῖΚο,᾽ μῦκ- 110. ηυὼδοξὶ ΒΌΥ1 Κα. 
τηῖστο γϑχῆονθ: ΜΕΙαν- ἀ-μείβω οἤϑηρο, ΟΒ]δν. γηεἰσίζυϊ ΥΔΟΌ1]6. 
1Ώ1165 ΒΟ]ΑΟΙΘΥ: 
τα τπππὶ τ 1]]οὺ (Ε).) : ΜΈ1.- οὗ. μελίνη: 

Βδγᾶϊν “Βομθυ- ἔλα ᾽ (116] ἔσαρυχη Ρ] 1. 22. 181), ἔν. ηιοὶ, δα μελίνη ἵν. 
μέλι. 

ΤΏ1116 τπι116 πιοῖ]6 ὑπουδβδηᾶ (ΟΙν. ηιῦίο; Ἐ;. ηιϊ1ο) : 

τλῖίτι15 πλῖνιιβ Κιΐθ : ΒΜ1Ὸ0- Αρβ. ϑηιζέαη, ϑγαϊῦθ ΕἸ. 3 
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ἬΏΙΙΏΙ15 δούου : ἽὙμῖμος: 
Τπιηα ΡῬουπᾶᾷ : Τμνᾷ, Η60. γνιᾶπδῇῃ. 

ταῖλδα ὑῃγθαύβ (06 86η86 “ Ὀαὐ ]θγ θη 18 ἃ Ερτωθῃηΐ ) : “ῬΥΘΒΒΌΓΘ᾽᾽ (οἔ. 
ἘΣ. ἐμγοαΐ ἔν. Τοῦ. ἐγαδ ῬΟΒὨ), μιν- Τον-Τ δῦ. ηιϊπᾶγε τὶν (Π ὰσϑῃ 6) 
Τύδ]. πιοπανο (ἘἸ. ΠΕ. ΜΊν. μιεπας 8.1] (΄ Ῥγυθδβίηρ ἢ), 11. ηυϊπὼ 1 ὑτοδᾶ, 
ἔτοσα Β5ΜΊΝ- σμινύη τηϑύξοοκ. 

ταὶ ρὉ : ΜΙΝΟΕ- 110. γιζζαῶ, οὗ. ΜΙ6Ὲ- Ζ8. ηιΐχ- 5Κ. ηυΐλ-, 8566 γιξ᾽δ πιδηζιζα. 
Ἡπϊηΐι πὶ νϑυσα]οὴ (ΕἸ). ηυϊηπίαξιγ 6): ΘΡΘ 8 (Ρχοροσύϊαβ 2. 8. 11), οὗ, [ὴ9 

ΤΊνΘΥ- δὴ ἡἼύῥιϊι8 (ὩΟὟ 71η}.0}) ἴῃ Ν'. ὟὟΥἧ΄. ϑρδϊῃ. 
ΤΑΪΛΟΥ 1688 (ΕἸ. ηυϊρηϑέγοὶ ηυϊϑο 168 ηιψδίογγ- Ὁ]. υ): μιν - οὔ. ηιΐπ8 ἘΣ. Τηιΐηοο, 

ΟΒ]δν. ηυϊηϊ), οὗ. μιν - ΜΊγ, ηυῖη 1100]6 : “ῥγοβϑβϑᾶ ἄονχι, ἔγ. ηνΐηιαα. 
ταΐϊπιιο αἸτἸ 8ῃ (ΕἸ. γιΐμιποιῦ ηυϊγυιι6) : μινύθω : “ῬΥΘΒ5 ἄοψψῃ,᾽ ἔν. ηιΐγαο. 
ταῖητι5 Βηηοούῃ : ΜΊΝ- οὗ, ΜΊν- ΜΙ... ηιΐη : ὁ Ῥγθβϑβϑα ἄονῃ, 566 ηυΐπονυ. 
ΩΓ ΠΟ ἃ ρἸδαϊαύου : --Ξ "πιγηνμ γί ἔν. "ηνεγηνγζμθ Ὀἰτηΐη. οὗ ἔηυμγ- 

ηυϊγϑ, μορμύρος 8. ἈΒὮ (88 Ὦ158 ογθδύ). 
παῖγι5 οηαογἕα] (Ε). φιαγυοδῖ ηυΐγαρα ἨλΙΥΤΟΥῚ) : -ῷὸ "ηνῆδιι8. " 8.22] 1 5,᾿ μῦϑβ- 

μὕω Βῃαῦ [Π6 ΘΥ968. 
ταϊθοςθῦδ τηΐχ (Ε). ηιοαϊα πιοάϊομ Ὀ6]]ηι611) : μτ(Κ)-8Κ- ΜΊΓ. πισβοαΐην 1 τηΐχ, 
ΟΗΟ. γυύϑεωῃ ταὶχ Ἐ). Εἰ. ηιαϑἧ, ἤι688, ἔγουὰ μικ- ΓΤ. βυ-ηιὶϑοίί αϑῦ γαϊχὺ, 
5Κ. ηινΐργάϑ ταϊχῦ, οἵ. μΜμ1Κ-8- 851.. γιϊζϑἢ- γηὶχ.---- ποσὰ οἵ [8 ΣΒΡΥΘΟΠΘ, 
δηα 50 ψιὺπουύ Θοχηρϑηβδύοσυ Ἰθηρ  μοηΐηρ οὗ [896 -ἴ-. 

ταῖβοσ στουομῃϑᾶ (ΕἸ. γιΐϑογ): μῦβ- μύσος ἀΘΕ]Θγηθηΐῦ. 
ταϊεὶβ σ᾿ ]]α : τὸ ἔηυῶξιβ " αὐἱοῦ᾿ ἔν, ηιῶξιιδ. 
ἐπιῖσα ὑσγῦδῃ : Ἐμίτρα, ῬΗγχγυρίδη (Α6ῃ. 9. 616-617). 
ταϊτο βοηὰ (Ε). ηυαϑ83 η1688-ΟΟΥῺ Ἠι658606) : --- ᾿ϑηιτίδ (οἵ, Ἐδβῦ. σοβηιίέξογο 

οοχηγχηϊύθχο) : 

ταΐϊτι]115 πα {{||1158. Τὴ 556] (ΕἸ. γ͵οΐο) : 
πιοάτ15 τη Θαβασθ (ΟΣ. ηιοά ταοῦθ ; ΕἸ. πιοαοῖ πιοάογην πιοιιὰ ΝΌ.) : μουῦ- οἵ. 

ΜΕῸ- ηιορατίογ. 

ὙΠΙΟΘΟΠΙΒ.: μοιχός, ἔν. ᾿μείχω -Ξ ηυΐϊησδ. 
τιοσηΐα 8118 : 
τλῸ 185 Π1888 (ΕἸ. πιοῖ638): μῶλος Βύγυρρ!Θθ ὃ 
το Θϑἔι8 ὑΓο Ὀ]ΘΒΟΙΩΘ : “ ΟΥ̓ ΒΩ ρ,᾽ ἔτ. γιοῖδ. 
τ101115 βοζὺ (Ε,. ηιοΐϊ) : Ξε. ̓γποίυΐβ, ΜΟΙ,Υ- οὗ. ρα-ηναϊυγατι ΟΥΒῺ Εἰ. ηϊοϊϊοιυ. 

-οΟΟΝ οὗ -Ξ "ηιοϊα-υἱϑ Μτ,.Ὁ- ἩΟΒΥΟΏ. ἀβλαδέως βυνοούν, 5Κ. ηιγαύ8 Βοξύ, οἵ. 

ΜΕ- ἀ-μαλδύνω ἀθδίγοΥ, δηα ΜΟΙ- αοὐ. ρ8-ηιαζέοίηι8 α1ΒΒο0] αὐἱοι ἘΣ. ηιοῖί, 
Οϑ]δν. μιαχΐ βοῖύ, 5Κ. μιαγά- ταῦ. 

τοῖο οτὶ πᾶ (ΕἸ. ηυΐ11) : ΜΟΙ,.- μύλη τη}}}, Οοὗ. γιαϊαπ στὶηα Ἐ;. πισαῖϊ πιοιια, 

Τὴ. πιαϊὼ 1 ατὶηᾶ, Αὐτὴ. σιαΐθην 1 Ῥουμαᾶ, οὗ. ΜΕ1.- ΟἿΣ, ηνοϊίηι 1 ατὶ πᾶ, 
Οϑ]δν. γιοζᾳ, 51. πιαῦ- ΟΥ̓ ΒΆ. 

τπιοηδάι8 (ἔοΥ ὕθστη. 866 αογ-δάιἴα) ἄδνν : “ Ὀἱγα οὗ ογηθῃ;, ἔγ. Βα. 

τοηθῦ ψ τ (Εἰ. ηιΐμξ πιοπθν ϑμη η10Ή}) : ΜΟΝ- Αρ8. ηιαπίαγν Θχῃοσέ, οἵ, 
ΜΕΝ- ηιδηυλ)ἷ. 
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ΤΊΟΩΙ6. ὩΘΟΚΙΘΟΘ: ΜΟΝ- μάννος (ἀϊα]Θούϊο ἔου ἔμόννοΞς), ΟΙΨ. ηιμῖγι, Α55. 
γιόπο, Οϑ]αν. πιοηϊϑίο τ " ΜΟΥῺ ΟἿ ὑῃ6 πρθοκ,᾽ οἵ, ΟΗΟ. γιαπα τῆϑιθ ἘΣ., 

5Κ. πιάηψα ἈΘΟΚ. 
πιδῃ8 τηουηΐδὶη (ΕἸ. Ἐ). τηδγηιοί) : Μοντί- οὗ, μυτί- Αρβ. ηυα Ῥγούθουϊοι 

Ἐ). γποιυγῖ : “ τοΐαρθ᾽. 
ΤλΟΏΒΙΓΙΠΣ Ῥγοαΐϊσυ (Εἰ. ηιιϑέί67) : κε ἔηιονα-ἔγιην " Βῖσῃι,᾽ ΜΟΝΡΗ- Οδῖδν. 

γιᾳαγἥ, ντῖδθ, οἵ. ΜΕΝΡΗ- μενθήρη ὑπουρσῃΐ, ΜΝ9Η- μαθεῖν Ἰθᾶγ, Οοὔ. 

ηυιηάδηι ΘΟΠ 5] ΘΓ, ΜΟΡΕ- Ζᾶ. ηιαά- πον (ΒΞ 16661). 
1ΏΟΤα δῖαν (Ε). ἀεηιγ) : ΜῈ- οἱ. ΜΒῈ- ΟΙγ, γιαγαὶϊξ ὕΏΘΥ βίαν, 566 

γιυγ 8. 

τι οτῦι15 ἀϊβθαβο: ΜΕ-ΒΗῸΒ οὗ, ΜῈ-ΒΗΟΒ ΟἿΧ, γιαγὸ ταογύαχη, ἔγ. ἡ ΟΥ̓ΊΟΥ 
Ἔ -ΒΗ0- (866 αοογδιμι8). 

τηογάδθο Ὀἷύα (Ε). ηιογβοῖ ἡχιι86 ΜῸ. ηιιια:ἶ6) : ΒΜΒΡ- οὗ. ΒΜΕΒΡ᾽- σμερδαλέος 
ὑθυυ 016, ΟΗΟ. ϑηιογζαη, 66] ρϑῖη ΕἸ). βηιαγέ ΝΌ., 8566 μιογάα. 

τιογδέι πη 58]δᾶ : ἔν, ἔηιογοῦ 1 Ῥουῃᾶ, οὗ, ἔγιογ ΨΏΘΏΟΘ ηιογίαγζιγη. 

τιογίογ αἴθ (ΕἸ). ηιμγγαΐη): ΜῈ- μμαραίνω ἀθδίγτογ, Γι λῦ. ηυϊγέϊ ἀϊ6, οἕ. ΜΕῸ- 
ΟΒἸαν. ηιγξίϊ, Αὐτὴ. φιογαηΐην 1 16, Ζᾶ, 5Κ. ηιαγ- αἴθ, δἀῃᾷ μοΒ- Αρ3. 

γισαγίαηι ΜΘΒΚΘΩ. ΕἸ. πιαῦ ΘΟ ΝΌ. πιαγλὴθ ηἰρηύγαγα Τηιογαΐηε, Τιλί. 
γπαγὶγξὶ οδια86 ὕο 6. 

Τιδγόβιιβ Ῥθου 8} : " βυ]οἸΠηρ ΣΟΥ οὐϊαπούξα,᾽ ἔν, ηυῦϑ. 
ΤΟΓΒ ἀραίῃ : μετί- 10. γυϊγεϊ8 ΟἾαν. βἅ-ηυγ, ΘΚ. ηιγεϊϑ, οἱ, ΜῈ1- οἱ. 

γιαμγίδν' γα ΥΘΥ Ἐ)., ἔγ. ηιογίογ. 

τιοσζίδελιηι ταουῦδι : 866 ηιογδίμηι : 
ἬΠΟΓΙΠΙ ΤΌ] ΘΥΥΥ (ΕἸ. ηιμῖ- ὈΘΥΤΎῪ πυμγτον, Τὺ, ηιδγαϑ): ᾿μῶρον Ὁν -ἔογτη 

οὗ Ἰμόρον : 

Ἐπιόγιβ [ΟΟ] 8ῃ : μωρός : Μ0Ε- οἵ. μΕ- ΒΚ. ηιῶγάδ, δηἃ ΜῈ- πιογ (8.5 Ἐ. 
αι ἔν. ἀινοῖἶ), “ Ἀϑλυϊηρ᾽. 

Ππιὸβ τηθϑβαγο, οαβίογῃ (Ε). αδηνιιγ 6) : 

τονοῦ τηονθ (Ε). ηιοῦ ηιθοίϊη.9) : ΜῈν- ΜΕῦ- ἀ-μεύομαι, ΒΌΣΡΑΒ85, οἱ. μΌ- 5Κ. 
ηιῶ- ῬυΒῊ. 

ΤΟΣ β80οὴ : μοκ-ϑύ ΜῈΙτ. ηϊοα, Ζᾷ. ηιοδϑἧμι, οἵ. μοκ- 88 5Κ. ηιαζελῆ, ἔγογη 
μοκ- ΟΙΚ. πιοοῖ, ΘΟΥΙΥ -Ῥ ὃ οδ56- βρη -Βὕ. 

τι ογο Ῥοϊηῦ : μῦκ- οὗ. μυκ- ηυῖού. 
Βδύμον ὕμδῃ μΌκ- οὗ. μοκ- δβύοῃ. μόκρων ΒΏ87Ρ. 

ΤΑῸΓ 5 ΠΊΠΟΟΙ5 ΤΟ Ὰ8: μΜοῦκΥυ- [Γ10. γιαδζέϊ Ἰοὺ 51186, οὗ. νυκνυ- ἀπο- 
μύσσω ΜὶΡρα6 [9 Ὡο86 μύξα (Ξ- "μύκτ)α) ῬΒΊΘρτη (ΕἸ. ηιαΐοἣ), ΟΙν. γγιῖίος 
»ἷα, Ζᾶ. 5.Κ, γηιο- τ6]6886, ἔγοσὰ βαῦκν- Ηθβυο, σμυκτήρ το86 σμύξων 
8, Ή5} (οἔ. 8α.). 

ταῦ ρ 1115 ταα]]οῦ : “ Β᾽ την, ̓  μοῦαν- Ὀγ-ἔοσγη οὗ μοῦκνυ-, ργϑδϑοβᾶ. 
ταῦρίποσ (860. ΝΟΙΪ 5) ΤΩ ΣΥῸΣ (Εἰ. ουτηππάσοονν ηυϊολυϊη)}: ἔτ. 8α., οἵ. 

ΝΌτΩΡε. ηιραΐι Ἰοὺ Ὠΐγὴ Βρ6δ8Κ. 

ταῦ ρίο Ὀ6]1οὸν : μοῦα- οὗ, νυα- μύζω σγοδῃ, ΟΗΟ. ἱγ-ηιοοαζαν, ταῦ θυ. 
πλυ]ςοῦ βύγοκο, πλιϊςὸ Ὀθαῦ : ΜΈ1,κ- 51Κ. ἡιαγρ- ὑοΌ Ὦ. 
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τοῦ οῦ το] : μτ6- ΟΥἸαν. ηιζΐσζᾳ 1 ΥΩἾΚ, οὗ, ΜΕΙα- ἀ-μέλγω, ΜΊΓ. πιοῖρ 
Θαρδί., αοὐ. ηυΐζϑ ϑαρβὺ. Εἰ., 11. ηυόίξιν 1 ΥΩ]. 

ΤΙ] ΘΓ ΟΣΤΆ8Ὲ : " αἰνίηρ Βυοκ,᾽ Μὺῦ- μύζω 8ύ0οκ, ΜΙγ, ηυμΐηιηια ὩὨΌΥΒΘ 
(Ξ-- "ταυᾶ-τη 18). 

ταῦ 1115 ταυ]]ού (ΕἸ.} : οὗ, (ἱ 0 ἅ) μύλλος σμύλλα ἃ, ἤ53ῃ. 
ται ἶϑιι5 Ὠοηϊοαᾶ : “βοζιοηρᾶ,᾽ Ῥαγχί, οὗ ηιιζοοῦ. 
Ὑτθδ ται]ςία πο : Ο80. (Ε΄ 680.) : 
ταῦ οὶ, 5115 : τῷ ηυυζέ- οί, " Οὗ ΤΘῺΥ ὑῃγϑδᾶβ᾽. 
ταις ΤΌ Οἢ : ΞΞ "ηυμἰοίιι8 Ῥαγῦ. οὗ ἔἘμιμίρο 5Ν1611, 5686 ργδηνιϊρό. 
τλῖ!]115 ΤΩ Ὁ]6 (ΕἸ. ηιεζαξίο) : 
τουππβ ϑυρδῦ. ΘΩΟΙΟΒΌΓΘ, ΒΚΥ, σψου]ᾶ, θαυϊρηγθηῦ, Αα]. ϑαυϊρύ, ποαῦ: 
ΜΌΝ- οὗ. Μῦυῦ- ΜΗ. γι έχει, Θά οΥῈ 9 

τηϊη5 ΟὈΙρσίηρ, πΊΠ115 ΒΟΥ 106: ΜΟΙ-Ν- ΟΙΓ, γιαίμϊ ρἰἔ5, αοὐ. ρζα-γιαΐη8 
ΘΟΙΏΤΉΟῺ Ε). γπεανῖ Αα]., 110. πιαΐπαϑ ΘΧΟΏδηρΘ; ἴτΌΥ ΜΟΙ-, 566 τπη{6. 

Ἡπῦγδθηδ ΤΠ Γδηδ, ἸΔΙΏΡΥΘΥ : μύραινα, ΒΜῦΕ- σμῦρος 66]: 
τ ΓΟΣ ῬΌΤΡΙ6- ἤ8ἢ : {τ΄ ηνῶβϑ 568-Ἰ 0886], 88 μύαξ ῬυγΡ]6- 8} ἔν, μῦς 568- 
ΤΩ 586]. 

ταυσία ὈΥΪΏ6: ΜμΜυῦ- μύδος 5]ἴχηθ6, οὗ. Μμοῦυῦ- 10. γιάμαάσι 1 Ὀαίῃ6 ὃ 
ΤΛΆΓΙΏΉΩΣ τοὺ (ΟΗΟ. γιργηιμγόη, ηνιγηιιζδι, Τῆϊν, πιυιυγηνόέϊ σγτυτγαὈ]6) : 

ΜΟΒΜ- μορμ-ὕρω ὉΟΪ], 51. ηιαγηνανγαβ ΥὈΒΙ]Ὼρ, 

ἤπλαγγα ῖ τγτγῆα γῇ : Ἱμύρρα (8180 σμύρνα, 566 δηλ} γηα), ΗΠ ΘΌ. ηιδν. 
Ἤπαγγα 2 ἀραῦθ ΟΥ Ρογοθ δίῃ : ᾿μόρρα, Ἱμόρρια Ῥαῦβ. : ῬΘΙΒ. (ἔτομλ Ῥαυ]8, 

διηἃ Οδχγηϑηΐδ, ΕΒ], 87. 21). 
ΤΑΠΓΙΙ5 ἸΠΟΘΙΓΙΙ5 ΠΊΟΙΓΟΒ Μ8]] : 
τὴ! 5 τοῦβθ (Ε). ἡπαγυμοῦ ηυιϑοῖα ηνιι8861) : μῦς Ἡοϑγοῆ. σμῦς, Αρ5. ην8 Ἐ)., 

Οϑ1]δν. ηϊνψϑῖ, Αὐτὰ. ημκα, 5Κ, ηιώδῃ : “ Ὁ ον 8},᾽ οἱ. 51. ηυιἢ- βῦθϑ) 3 
τλιθοα Νγ (ΕἸ. πιοϑχιυϊίο ηιιδζοῖ): Μῦϑ- μυῖα (-Ξ- "μύσ-7α), ΤΑϊ, ηιιιϑέ, οἔ, 

ΟΘΙδν. ηυδα : " στοοᾶγν,᾽ 51. γυιϑλὰ- βύθϑὶ, 560 ργδθοθᾶ, 

ΤΑΊ 5Ο115 ΙΟ88: Μῦ8- Αρ8. ηιὅ5 ΕΒ). Ἐ. ηυιδἧῆγοοιηα, Τὺ. ηιήϑαϑ Του], οἵ, 
μῦϑβ- Οϑὶαν. ηνὥπα ΥγΟ88. 

Ἐπλ550 στυύδοσ : μύζω, 866 γηρίδ. 
ταιισίδβοοιπι Ὀγ146- Δ ΚΘ : “ ὈαΚΘοᾶ οἡ ὈδΔΥ-Ἰθανγοϑ᾽ Ρ] 1. 15. 127, ἔν. ηιιϑέζο; 

ῬδΥὺ Ρ]ΐη., ἔγογῃ ηυιϑέτι8. ᾿ 
τηϑίδ]α πιϑιθ 14 νγθ8.86] : 
ταιιϑίι5 ἔγθβῃ (Ε). γιοΐβέ ηιιιϑέαγα) : 

ταν 111|5 τηϑἰτηθᾶ : μῦτ- ἡ ίίοιι8 ἀοοκοᾶ, ΤΏΘΟΟΥ, μίτυλος ὨΟΓΏ]688 (Π 18- 
Βίχη. ἔο συ ̓μύτυλοϑ). 

τα δ τατεῖδ σααὐίον (Ε). γιοίίο) : ξογγαϑᾶ ἔν. Τηνιέέμηι ἃ αταηὺ (1.101].), -ΞΞ 
ιν, μῦθος ποτά. 

ταῖο σἤδηρο (Ε). ηιδιῦβ ηιοιζί), ταϊϊξι15 Ἰϑηὔ : ΜΟ1-Ὑ- 5101], μοῖτος ὑΠ8ΏΚΒ, 
αοὐ. πιαϊίδηια οἰτῦ, Τιοῦῦ, ηιοείδέ ὕο ΘΧΟΏδϑΏρΘ ; ἔγοση ΜΟ1-, 866 7178. 

τιῦτο πιίδ Θυαρδύ. : μοιτ-, οὗ. 1.101]. ΔΡ. Νοῃ. Ὁ. 168 ΜΎ]]ΟΥ “Μοοίζγιϑ, 

ΜΗ. γπιοίάεην 5.8]. (Δαγῦ. ̓Β ηυϊζέογιϊαἴιι8 δι ῬΟΡΌ]ΔΥ ΘΟΥΤΌΡΙΪΟΙ.) 
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ταῦει5 ἀυτη : μῦτ- ΟΙΥ, ηιδοίς, ὑθηᾶου, οἵ. μῦυτ- Ηθβυοη. μύτης μυττός 
ἄσχ: “βυρδαποᾶ,᾽ οὗ, ηυμέϊζι8, δ ἃ 566 ηιξέΐβ. 

Ἐπιγορασό οογβαὶσ: μυοπάρων, ἴγ. μῦς 8560 ηνῇϑ -- παρών ἃ Ἰὶρῃῃῦ ΒΠ10, “τηοῦϑε 
(1.6. ὑ16}) οὗ Ῥαγοβ᾽. 

ἐπιγγῖοα ὑθυηδυῖβκ : Ἐμυρΐκη -- "τμυρΐκη τμΜ0Ε- οἷ, Τέαηναγῖα : 

Τπαγσίι5 ταγσῦ]θ: Τμύρτος, οἴ. ῬόΥδ. ηιῶγα ΖΘΏΚΘΥ 892 8. 

ἘΔΌΙΠπΔ πδ111πῈ ΠΔΥΡ : ἔνάβλιον "ναύλιον ἔν. Τνάβλα ναῦλα, Ἠ6ΘὈ. πεῤλεὶ 

Βαυΐο. 
ὨδΟνιΙ5 1Ω0]6: 
ὨδτΩ ἴου, -Ὡδηι ΕἸ ΠΟ]1010 : Ξε ἔπᾶην ᾿ηᾶ-ηϊ6 (866 ἐωη1), ἔγοση. ΝΟ-, 566 -"6 -Ἡλιῆι. 

ἡδηοίβοοσ οὐὐδίῃ : “ΟΘΙΥΥ ΟΗ͂,᾿ ΝΕΝΕ- ἐ-νεγκεῖν Ὀγϊηρ, οὗ. ΝΕΚ- ΜΙτ. οδβθιη- 

παςαν Ῥοὺαϊ, 110. πιόϑοξί ΟΘΥΥΥ ΟΒ͵αν. ποϑέΐ, Ζα. 5Κ. πας- αὐδδὶῃ. 

ἐπῆν ἅναῦῖ: νᾶνος : "ΤΌΘ Υ,᾽ ἃ ΘΌΡΒοιαΐβϑιη, ΝᾺΝ- οὗ, νὰν - ὟΝ. παῖΐπ 

στϑηατηούμοσ, 5Κ. παπᾶ ταούμϑυ. 
ἐπδγοίβϑιιβ ἀδῆοα!!] : νάρκισσος: 

ΠδΙά]ν ἔν. νάρκη ΠΌΤΩΌΠ 6885 ΡΒ] η, 21. 128, αυδβὶ “ ἡϑγοοῦϊο᾽. 

ἐπαγάιιβ πασᾶ : Ἱνάρδος, ΗΘΌ. ποτά. 

πϑτὶβ ποϑυσ!: νὰ58- Γἠὐ. πόϑί8, Ζᾷ. πᾶοΐλα 5Κ. πᾶ8-, οἵ, ΜΑΒ- Αρϑ. πάϑιι Ἐ.. 

ΟΩΙΑν. ποβΐ, 51Κ. πιάϑ-. 

πδιτὸ ηδτὸ Ἐπεττο τοὶϑΐθ: -Ξ "σπᾶγδ, ἘΥ. ογιᾶγιί8. 
ὨᾶϑΟΟΓ 81 ὈΟΙΏ: -- "σηᾶ-β007 οἵ, σπᾶ-ἔιι5 Ῥατῦ., αἾ-, 566 σο)ῖ8. 

γ8558 ΠαΧχἅ 66]: 
πᾶϑιις Π8.55115 ὩΟ86: αἰδϊϑούϊο ἔου "πᾶγιϑ, 506 ηᾶγίϑ. 
παι (ΕἸ). αἰξολ- ΟΠ) : τΞ "πούί8 ποτ- οἵ, ΝΟΥ- νῶτον Ὁ8ΟΚ 9 

Ῥπδυοϊδγιιβ βρῬῬοΥ: ναύ-κληρος : “ῬΏΟΒΘ Β810 15 15 θϑύδίθ,᾽ κλῆρος δϑύδίε. 

ῃδιςιπ ὑΠ1ΗΕ6 : 

Τπδιβθα βθδβίοΚθ85 (Ε). μοΐβ0): "ναυσία Το. ἔογτῃ οὗ ναυτία, ἘΤ. ναύτης 

5810 Ὑ,, Βα. 

πᾶνὶβ Ξῃξὶρ (ΜΗ6. πᾶλπο, Ἐ). πανὸ οὗ ἃ. ὁῃ το) : πὰν- Νὰσῦ- ναῦς, ΟἿΥ, πα, 

ΟΝΟΥ. μγ, Αὐτὴ. παν, ΟΡουβ. μᾶυϊ 8ὅΚ. παι. 

πᾶνιιβ σιιᾶνι5 δοῦϊνθ: αΥ-νό8, οὗ. ΟΝ - 800 ὕη0618: 850 ΟΝοΥ. ζηᾶν ΥἹβοτοῦβ 

ἴν. ζριᾶ ΚΥΟΥ,. 

η6- ποῦ: ΟΙΝ. πὲ, αοὐ. πὲ ΕἸ. ΕἸ. παν πὸ παιρσῆΐξ, Ταῦ. ΟΒ]αν. πο, Ζᾶ. πα 51. 

γιά, οἴ. πιδ}. 
-πὸ Εἰποϊ υἷος (1η ἀδξηΐψιο ρῦηι6 8:96 716) : 5660 -παῆὺ -τθην, ΟΕ, ηδ. 
π8} ποῦ: ΟΙ«. πὶ, 5Κ. πᾶ : -ξ βα. (666 λαι) ὃ 
π83 η86 ὑχ0]Υ : νή, οἷ. ναί. 

ποδιυιΐα τϊδῦ: νεφέλη οἸουᾶ, ΥΥ͂. πὐλιοῖ τηϊϑὺ, ΟΗ. ποδιι; γοσα ΝΕΒΕ- 

νέφος οἱουᾶ, ΥΥ͂. πφ 5ΚΥ, Οϑ]δαν. ποῦο, 51κ. πάδλαϑβ ταϊβῦ, οἵ, ΧΒΗ- ΑΥΤί. 

αι οἱουᾶ, 

ΔΟΌΪ]δ που η]θ58 Γ6]1ον : ἔγ. ργδθοθᾶ,, “Ομ οὐ ὑπ Μ|βῦ,᾽ ΟὈΒΟΌΓΕ 

Βκυϊκιηρ. 
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116 -(6556 ὨΘΟΘΒΒΒΥΥ : “1η}8]}1}0]6,᾽ ἔτ, π6- Ὁ σαβδιιϑ. " 
ῃδοῦ ΚΙ]]: ΝΕΚ- νέκυς ΟΟΥ̓́ΡΒΟ, Ζᾶ. πας- ἀἰβαρρθδῦ 51κ. πας- Ὀ6 Ἰοβῦ, οὗ. χε - 

ΟἿΓν. ὅς ἀθαίῃ. : 
Ὑπδοίδσ πϑοΐδυ: νέκταρ: 
παοςίο ὑ16 (Ηβύοῃ. νέξας ὈΘααϊηΡ): ΝΕ6ΘΕ- Ζᾶ. παζ- 81. παῆ.-. 
ΠΘ-ΟΟΙΌΣΙ Ἰοσῦ ΔΗΩΥΜΏΘΙΘ: πη - ᾿χιιοῦὲ ουδὲ (ῬΥΟΌΙ Αρροπᾶϊχ, Κ΄ 61] 4. 199), 

ὌτΔΡΥ. ρ76 ΜΏΘΓΙΘ, ἔν. φιοΐβ3 -- ἃ Οδ86-Β:ρὴ 88 ἴῃ ἐδὲ ειδῖ. 
τορίερο πορ]θοῦ (ἔοσ 06 Ἰαύυου ϑ]θιηθηῦ 8566 ἀξ) : ἔπ6-06 ἴσογη η|6- -- ΟΕ 

γὲ αὖ Ιοαδύ, (οὔ. τηΐ-ἦ Τὴ6, 566 ηοοδέϊιηι. 

τπορὸ ἄδην (Ε). Ἐ). γοπόσαάο γιπασαΐε) : ἴΥΌΥὴ ἔπεσε, Ῥγαθοθᾶ, 
τπιοροε ὈυΒΙΏ655: ἔποσο (866 πεσίϊγδ) -ἰ δέϊνην. 
ΤΠδηϊῦ ΠΟ ΟἿΘ: 26- -- ᾿λθηι (866 ᾿ΟηϊΟ). 
ΤΘΠΊΡ6 οοΥδ Ὡ]Υ : ΝΜ- οἱ. ἕνα ΜΏΘΓΙΘ, 8566 ἡ αηϊ, - -}6. 
ἩΘΊΔΙ15 οΤονΘ: γνέμος, (18.]. νεμήῆτον ὕθυῃ]θ ΟΙσ. ᾿πδηιθα : "Ῥογύϊοῃ οὗ 

δστουηᾶ, ἔν. νέμω ἀϊδύτ! θα 6. 
Ἤηδηΐα πδοηΐα αἷτρο: ἔνηνία, Τνηνίατον ΗΡῬΡΟΩΔΣ 129 ΒοΥρκ, Ῥηγυρίδη 

(ῬΟΙ]ὰχ 4. 79). 
16 501} : ΝῈ- νέω, αοὗ. πδίλία ὨΘ6α]6 Β;., ΟΗΟ. μᾶινραγν βου. 

ΝΗοῦ δᾶᾶ 5ΝῈ- Ζᾶ. φηᾶ- βυχούοῃ, οἵ. βκὸ- ΟΙν, δηᾶίδα ὑμγθδά, οὔ. δηδη7δ 
Ὀαϑκοῦ, ἔου 5Κ- ψου]ᾶ γϑυλϑίῃ ἴῃ αοὐῃϊο. 

ἼΏΘρα οὐδ, βοουρίοῃ : Αξίοδῃ (Ἐ' 6βὲ.). 
ὨΘρΟ5 ρυδηᾶβοῃ (Ε). μορῆθι): ΝΕΡΟτ- Ζᾶ. παρᾶ{- 5Κ. πάρᾶαξ-, οἴ. ΝΈΡΟΤ- 

νέποδες ΟὨἸ] το Οᾶγπββ. 4. 404 (νι δ ἔτουη ἔνήποδες ἔοοί]688), ΟἿΨ. 
ηΐαϊδ, ἈΘΡΏΘν 5, Ζᾶ. παραΐ- σγδῃμάβοη, 8566 84. 80 ηπϑρῦβ ϑρθηαθηγῦ, 
ΟΡΡοβὶῦθ οἵ ραΐγιψιιβ ὍΠΟ]6, ὕῃ 6 τῃοᾶθὶ οὗ βϑνθυϊυ : ηἠοὺ Εἰχσιβο. (85 
Ἐ680.). 

πορέϊ5. σγυδηδάδαρηύον (ΕἸ. πύθ06): ΝΕΡΤί- ἀ-νεψιός οΘουβῖη (τότ "νέψα ἴοΥ 
Ἐνέπτ)α), Ααοὐ. πτί γ) 78 Κἰηβυάδῃ, ΟΒ]αν. πο(ρ)έζ Ἄθρῆον,, Ζᾶ. παρέϊ- 
το] δὐϊοηβῃΐρ 5Κ. παρίξ ἀδαρθου, οὗ. ΝΕΡτ- ΟἿν, ποοδέ, ΟΗΟ. πύ, δμᾶ 
ΝῈΡ- Αρ8. ποίῳ Ἄθρῆθνν, 5606 ργυδθοθᾶ. 

Ὠδ418Π1 ὙΟΥΟΏ]68Β: ηδ - -φμαην “ΘΟΥ ΠΟ ἡ ἦγ. φιρίβ 3, “ὩδΌσΗΥ ᾽ : οτἱρ. 
Αἄᾶν., οὗ, ρθγ-φιίαπι ΘΧΟΥΘΙΏΘΙΥ. 

ΠΟΙ Β1Π6 : ΜΕΒΥ- γεῦρον, οὗ, ΝΟᾺΥ- ΑΒ. πθαγν ὩΒΥΥΤΟΝ ΕἸ. 
(. Ὀουπᾶ ἢ. 

ὨΪ ὉΏ]655: ΞΞ "η6-ἢ, η16- -- -ἰ Θϑιηοηβύγ. 5660 ἦζο; “ ποῦ;,᾽ οἵ, πἴ-ηὔγην (΄ ποῦ 
ΨΟΠΑΘΥΪᾺ] ᾽ οουύϑ]Υ, 566 πίλίζιηι. 

πϊοίὸ ψἱΏΙ: ανταν- οὗ, οδηζυοῦ: 
ὨΙΟΙ νΔΡΟΥ: : 

ποὺ οἵ. κνΐση ἴδ, 5116]] οὗ ἔαῦ, αιλδ51 ἔχνΐθ-7η ἴτογὴ ΘΉῊΝΙΡΗ-. 
Ὠϊάϊ5 πϑϑὺ.: ΝΙΖη68 ΜΊΓΣ, ποί, Αρ8. ποϑέ Ἐὶ., Αὐτὴ. ηἶϑὲ βι υϑύϊοη, 5Κ. πές 

Ὠθϑδῦ. 

ΗἩδυά]ν ἔν. 5Κ. πό- ἄοσῃ -- ΖὉὺ- οὗ, Β8}- 8066. 
ἰδοῦ ὈΙΘΟΙ : ΝΕΘΒΟ- Εἰϑϑῦ. ποργίέξω σΥὶοδῖ (΄ ρἸοου ἢ) : 

5 
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τί πὶ ἡτυπὰ Ὡ1Π1] Ὡ1] ποίῃϊηρ : πὶ ποῦ, 5660 Ἠξ, -- Αα].-οηαίϊηρ -ὕπ,.Ο-.--- 
Ον]ᾶ 88 ηἰλὲὶ ὑΠγουΡἢ 8 ῬΡΟΡυ]ΔΥ οοημηθούϊοη νλῦ λξζιηι. 

Ὠἰτθι15 βίου : ΝΌΜΒΗ- Νύμφη ΝΥΙΩΡῊ (" Βρὶ τἱῦ᾽), οὗ. Νὕ8Βη- παδδϑ. 
ὨΪπι15 ΘΧΟΘΘΑΙΠΡΊΥ, ὕοο ΤΌΘ (οἴ. ὑπ ὕνγο 86}8685 οὗ ἄγαν) : ΞκΞ "πιτηι 6811) 

Αοο. οὗ "ηπιηιοϑιι8 πιηιογῖ8 (8 πΐηυΐθ αἰέξμην τὸ ἃ αὐϑηὐν ὨρΡΉ, 88 
ΕὙ. ἐγὸ» μαιιέ Ξε ἃ ογτοχα Ὠΐρῃ, Τὺ. ἐμγδαηι αἰξιηι). 

Ὠἰηρι ηἰηρὶ 10 ΒΗΟΥ͂Β: ΒΝΊΝΟΗΥ- [10. δπΐησα, οἵ. ΒΝΙαΗγν- Ῥδοαν. πἰσντέ, 
866 η12. 

Ηἰδὶ ποϑβοὶ (ΕἸ. Βομηρίᾶου 95. 5) 1}]688 : -- Ε'ϑϑδῦ. ηδϑὲ ψιυμουῦ, η)6- -ἰ- 8. 

πἰξδάιϊ]α (ἴοΥ ὕϑυτα. 866 αογ-δατἶα) πτδ14 πἴξ6 114 ἀογτήοσβο : 
πἰῖθο βῃϊηθ (Ε). γηεαΐ) : τ-Ξ, ἔρηιείδδ "ϑύὼ Ῥο]Ἰβηθᾶ, σα ροϑᾶ,᾽ ΟΥ̓ΚΕῚ- Α,8. 

ὁποάαῃ Κυθϑα Ἐ)., Οδν. σπείᾳ 1 ῬΥΘΒΒ, 566 ποία. 
ὨἸΐοΣ θδη, βύγϑη : τ ἔρηζυϊίονῦ αΝΊαν-, οὗ, ΕΒ οδῦ. σηΐσι Ῥαγὺ. (ΘῈ -Ξ 

Ἐσηϊοί-ἔιι5 8.8 ᾿υῖϑιι8 Ξε ἔσηζέ-ἐι8) : 
Ὠἰχ ΒΏΟΥ͂ : ΒΝΊΘΗΥ- νίφα ἀοο., ΟΙν, 8ηδολέὶ ῬΊῸΣ., Ὗ. γῇ, Ζαᾶ. φηΐτδ- ἴο 

ΒΗΟΨ, Οὗ, ΒΝΟΙΘΗΥ- αοὗ. δηαΐν8 ΒΏ0 Ε)., 110. σπαϊσψεϊ ὕο 5ϑῆονν Οϑ]δν. 

ϑ)ι δ, ΒΟΥ͂Ν. 

πὸ 5 (ΕἸ. αἴΐον αλιαΐγοΊ}) : 5Νἃ- νάω ἤονν, ΜΓ, δπᾶϊην 1 βυπίσα, Ζα. φγᾶ- 
ΔΒ} 51. 8ηᾶ-. 

Βγ-ἔογτη Ββνευ- νέ(β)ω πίσω, ΜΊΓ. 8 ναά ΥἹΥΘΥ, οὗ, Βνὺ- ΖΑ. φηνῖ- ΗΟῪ 
5Κ. δ))ιι- α180}], 

ποσοῦ δυγχὺ (Εἰ. ηιεΐϑαγι66) : ΝΟΚ- οὗ. ΝΕΚ- ποοῦ. 
πδάιϊι5 Κηοῦ : ΝοΟΖΡοϑ, ΟΗΟ. γηοϑέίϊα Ὀδιᾶ, 

ΠΟΠΊΘΩ -Φ ΠΟΠΊΘΩ Ὡ87ὴ6 (ΕἸ. ποι γοποιση; Ὀὰὺ ποὺ παηι): ΟΥΪαν. ὡπαπὶρ. 
βῖρῃηι, ἔσο ανῦ- ηὔϑοῦ. 

Ὡοιηηοηοίδίοσ πο οι δἴοΥ 5061: ἔν. “ποηιδησι δ 0811 ὈῪ Ἡϑτηθ, ργϑθοθά. 
Ἢ οαἶό. 

πο ποὺ: τ ποηη6 (θα 885 Τηΐθυτορ.) 1.6. ἔηὅ-π6, ἴγοση ηδ- ὈΥ-ἔουτα (866 
αἀδαγαη8) οὗ τ), -Ὁ -Ἴ6. 

Νοὺῦ οοηηθοίοα ψ]Ὸ ποοηιίηι, ΜΨὨΪΟῺ τῷ πὸ - οἵποηι ὥπιηι. 

πόπι5 Θἢ: -- "μουΐπ-ι5 ἔΤΌΤΩ ἔπουδη, 866 πουδην. 

ΠΌΣΙΏΔ 8αυ 8 76: ΞΞ ἔπδηηϊα ἴγ. πιπα ἰμ ῃ, " Βῃηδροᾶ 11κ 1,,ὄ ὑμ6 90} Ἰούον 

ἴῃ 8 Εἰ γυδβοδῃ (ὦ ὁ ὁ ὕ :Σ ἢ θὲ ἢ) δμὰ ἘΔ) βοδῃ (α ὁ ἃ ὁ 75 ἢ ὑ ἢ 8]Ρῃα- 
Ὀθύβ; οἵ. Βιδν. 22. 18 ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, πρῶτος καὶ ἔσχατος. 

105 γ: Χό- γώ θυ), Ο]αν. πα Αοο. θυ), Ζᾶ. πᾶο Αοο. Ῥ]αγ. (Βρίθρϑὶ), 
οἵ. νὰν 5Κ. πᾶιο Αδο. 8], ΝῚ ΟἿ... ηὖ Ασα. Ῥ]Ὸγ. 

πόϑβοῦ ρῃ!θδϑοῦ ὙΘΟΟρ 86: αΝΌ- γιγνώσκω, ΟἾτ. σπάξᾳ, δοουδβίοτηθρᾷ, Οϑ]Αγ. 

χηιαίί Καον, Ζαᾶ. συπᾶ- (ϑΡίθρϑὶ) 51. 7μπᾶ-ν οὅ. ΟΝΕ- Αρ5. σπᾶναη, γθοορηβθ 
ἘΣ. ποι; δρᾶ ανα- ἀρσηϊξιβ, ΟΝ- ἵπροηδ, ΑἾ- πᾶυιι8. 

πὄϑίεσ Οὐ; ΝΟΒ, 5Κ. παϑ 8, οὗ. ΝΒ ἄμμες ψὸ (Ξ ἔπσ-μες), αοὔ. επϑ ὰ8 
ἘΣ. Ε). οἱἱγ', 8Κ. αϑ-τηΐῃ, 866 γιὅ8. : 

ποίξ ΤΥ : “Τα ἱηρ,᾽ ΟΥ̓ΝΟΤ- οὗ, ΟΥ̓ΝΕΤ- πίΐοδ. 

Ὑμοῖπιδ ΒΡΌΣΙΟΙΒ: γόθος : " ΟὈΒΟΌΓΘ,᾽ 8566 ὠηιὗγα. 
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ἐποίιβ βου ] Πα : νότος : 
᾿ πόνο 9 (ΕΣ. πΟ0Ή): ΝΕΥ͂Μ (-ην ἴοΟΥ -ἢ ἔγοσῃ ὕῃθ ογᾶϊηδὶ ΝΕΗΎΜ-ΜΟΒ, 8566 

εἴδοθη}) ἴΟΥ ΝΕΥΝ (866 πόη18) ἐν-νέα (' ἊΡ ἴο 9,᾽ ἐν ΑΘ60]. δηᾶ ΤΟΥ. ἴΟΥ ἐπ), 
ΟΙν. ποδί ᾿-, Οαοὗ. πὐμη Ἐ)., ῬΙΆΒΒ. ποδισῖηί5 θύῃ Τά. ἀοισψὶ 9 ΟἸαν. 

ἀευρέὶ (Ὀοῦἢ ψἱν ἀ6- ἔτοσα ὑμθ σψογᾶβ ἔου 10), Αὐτη. ἔπη (-- ᾿6- πη), Ζᾶ. 
πανυαη- 81. πάνα : "0.6 ὩΘΥΥ ΠΌΤΩΌΘΙ ᾿ δου 2 αὐδύθγῃϊ 8, 11. πουιι8 9 

ΠΟνΟσΟδ. δύθριηούμοι: Ξ ἔπου-γί-οα ἴτ. 84ᾳ. σία ἀοι}]6 Αἀ].-Θηαϊηρ, οἵ. 
υἱέ-γῖ-οιι8. 

ΠΟΙ ὩΘῪ: ΝΙ͂ΥΟΒ νέ(β)ος, ΟΙγ. ηὔθ, Ταῦ. παιῦα8 Οὶαν. πουΐ, Ζα. πανα 
5Κ. πάναϑ, οἷ, ΝΕ -508 Αρ8. πέουνο Ἐϊ., ΝΕΥγ-1- οὗ. ηὐι7ῖ8, ΝΕΥΟ-Β- ΑΥΤΩ. 

πΟΥ. 
ποχ Ὠἰρσηὗ: ΝΟΚΥΤτ- νύξ, ΜΊΓ, ποολέ, αοῦ, παλέϑ Ἐ)., Ζᾶ. πακλέωγι, Ἰοούαγ- 

Ὡ8ι], οἵ. κοκντί- ποοίϊμηι αθῃ. Ῥ]υγ., 1.10. πακέϊ8 ἰσὴῦ ΟΒ]αν. ποδίϊ, 81. 
μάκε. | 

ΠΟΣΚΘ, ἸΥΩΡΥ]Βοητηθηῦ, ἸΠ]ΌΣΥ : ΝΟΘΗ- οἱ. ΝΕΘΗ- ηδοίδ, " ὈοηαΒ᾽, 
ΠΡ 65 οἰουᾶ : ΚὅΒΗ- οὗ. ΝὕΜβΒηΗ- πὐηιδιι8. 
ὨΌΡΟ ΤΩΔΥΥΥ͂ : “ΟΟΥ̓́ΘΣ ΤΩΥ ἴδορ,᾽ οὗ, οὐπῶδο νοὶ], ΚΌΒΗ- οἵ. ΝύμΒῈ- νύμφη 

Ὀγ]άο. 
ππάδιβ αρο: κῦ νῦν πον, αοὐ. πῶ Εἰ., Ο]αν. ηἡψ-πᾶ, Ζᾶ. πᾶ 5Κ. πὦ, οἴ. 

νχῦ 110. πὰ, 5Κ. κά; -- διὔ- Ὀγ-ἴογτῃ (866 αἀὐ7 7.8) οὗ Ὀ1Ε- αὖξϑ. 

ππ5 πδκοᾶ: --ἐ ἔηδάτι5 "πδυί-αμ8 πόαν- Τἀϊ. ηἱΐραβ, οἴ. κόανο-το- ΜΊΓ. 
ποοΐέ, οὗ. παφαί}ι8 Ἐ)., ποαν-Νό- Ζα. πιαρῆπα (γηι- ἃ ταϊβύβΚθ ἔοσ η.-) 5Κ. 
γεαγηιάϑ. 

Ὠὔρσδο πόρδαὲ Ὡδιιρδαε ὑγ1ῆ68: ναῦασ-: 
ΠῈΠπ| ΘΟΕ: -- ἔπι-ηλ (866 ἕω-η1) ἔγοη νὺ ΟΙν, μι οΥΡΑ)]- Ῥαγίο]6, 

5668 γπϑατιι8, -- ἃ ὁΔ86-Θηαϊηρ. 

-Ὠι1πὶ ΠΟῪ (1 δέξαηυ- 01): οὗ. νὺν (1π τοίνυν), Ῥγδθοθᾶ, 
πιι16 114 ὑθῦμου : “ Ἰἰτηϊῦ,᾽ Ξξξ ᾿υμηιογῖΐα ΑΔ]. Ἐ’Θχη. ἔγ. 5. 
ὨᾺ ΠΊΘΙΓΙ5 ΠΌΤΩΘΘΥ (Ε).) : ξξ ἔπι ηνσϑιϑ (οὗ. Διιυηυΐϑύιι8 ἴΟΥ ΔιηιοΥ 8) : 
ὩΠΠΊ11:5 ὩΠΠ1115 οοἴη (5101]. νοῦμμοϑ) : τε ᾿πυῶηιδιιβ (οἴ. ΟΒο. Λζηιϑίοί -- 

Ιαὺ. υιυπιογὶ ἀθῃ.), ΝΌΜΒ- οὗ. ΝύΜΕΒ- Ῥυϑϑοθϑά. : 
Βαγάϊν δι'ἀα νομβ- ΜΊΓ. πὅα οαδβίοχῃ. 

ὭΙΠΟ ὩΟΥ͂: ΞΞ ἔμμην-οο, ᾿πιθηι " ΔΟῪ ᾿ (866 -1021} -Ἐ -66. 
ὩΠΠσαΡΟ Πδ1η6: -- ᾿πδηι(ο)η-οιρὸ (οἷ. οο-οιιρ6) ἔν. πιδηιθη, -- οαρίδ. 
οἰπάδηυπι ἡδηάέπητ ποιπάϊηϊιπι 8 αδὺ: ἔγ. πουόηι -- Ὀΐνδ- ἅδΥ, ΟΙ.. 

ὑχδ- ἀθη8 8 ἀδγβ, ΟὅἸαν, αὔηϊ ἄαν, 5Κ. αἀΐπαηι, οἷ. Ὁ1Ν- οὐ. 5]1η-ἐδῃ8 
αδ81}ν (866 86ηηιρεγ). 

ὨΠπίι15 ΠΟΙΠΓΟΒ ΤηΘΒΒΘΏΡΘΥ: ΞΞ- "πουοηζίοβ ἴγ. ἔπουθηι8 Ῥαγύ. οὗ "μπουοῦ 
“8.1ὴ ὩΘᾺΝ, {γ. μουιι8. ' 

ὨΏΡΟΓ Ἰαύοθν, ὨΠΡΘΓΙ5 ἔγΘΒἢ : ΞξΞ "ηπουΐ- ογ8 ἴγ. που -- ραγό. 
ὨυΓ5 ἀϑορὐθγ-1 }.-1ΔῸ : ΒΝ 8. νυ(σ)ός, ΟΗΟ. δηι1ιγ", Ο͵δαν. δηΐἥδα, Αττη. 

πῖν, 8Κ. δπιιϑὴζ. 
τὸ ποᾶ: -Ξ- ἔπει-ἰδ, νεύω. 
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ὨΠ ΓΟ που Βῃ (ΕἸ. ΕἸ. π1|786): ΞτΞ ἔπδίγίδ, Ουϊηῦ. 1. 4. 16 ηδίέγϊα Ξε νῶϊ 
ὨΌΥΒΘ : ἔν. ἔπδί-γιι5 Αα]., ΝὅὉ- οἵ. ΝῈΡ- νήδυμος τοῖγοβΐηρ, 

πιχ πυὺ (ΕἸ. πεισεῖ ; Ὀὰὺ ποῦ πμ) : πῦκ-: 
Ὑπγρἤδ Ὀγὶᾶθ : νύμφη, 566 πῶδῦ. 

ὃ οὗ Τηϊ61]. : ὥ, οὐ. δ, ΟϑἸ]αν. ο. 
ΟὟ διουῃηᾶ (866. Εἰ Θβύ. δηᾶ ὅ'ϑγυν.), Ὀθίουθ : Οβο. ορ δρᾶ: -:- "δρὶ, ὄπι-σθεν 

ὈΘμϊηᾶ, 110. αρί- δτουηᾶ, Ζᾶ. αἷρὶ 8Κ. ἀρὶ ὉΥ. 
ἘοῦΡδ υῦθα οδιδ (1.6. οὖνα) ΟΡ ἔον 1 ραύίοῃ ὕο {μ6 ἀθϑᾶ : οὗ, Εὐύχυβο. ε,- 

Ιοῷ (Βυσρο Β. Β. 10. 111). 

οὈ-χαι15 β᾽δηὐϊηρ : ΠΕΊΚΥ- οὗ, τικΥ- ζἰοίγυιιδ (βοσν. αθο. 8. ὅ56) ψ] ἢ αρ- 
ἰυχηθᾶ ὨΟΥΏΒ, ταν κνυ- Γἀὺ. κί 1 Ὀθηᾶ. 

Οὔ-ἸτνΊϑοογ ζογρϑῦ : “βῃλοούῃ ἄοσνγῃι, ΥΘΡΥΘ58,᾿ ΓΕΙΥ- 566 ἐξυΐβ ζυοδ. 
οδοράϊδ οὐδάϊο οὔϑὺ (Ε).): -Ξ- οὐ-ζαὶδ ἔσοτη αμαϊδ. 
ΤΟΌΓΙ558, αββδὺ : "ὀβρύζη ἔν. Τὄβρυζος ῬατΘΟ (οἱ ρο]ᾶ). 
ΟΌδϑοδηι5 ΟὈΘΟΔΘΠΠ15 ΟΌΘΟΟΘΠΙ15 ΟΥΛΙΠΟΒ : 
οΟὈ-ϑοῖγι5 ἀδὺς : Βκυῦ- Αρ8. δοῦα Βῃ8ᾶθ ΟΝΟΥ. δζῇ οἹουᾷᾶ Ἐ). δὲν, οἵ. βκνῦ 

Ζᾷ. ςἄιι- Ὀ6 Ὀ]1]η4 51Κ. δζιι- ΘΟΥΘΥ, 
ΟὈδ5-οἰθβϑδοῦ ἄθοϑδυ : οὗβ- ἔγ. οὗ (5869 αὖ), δη 8566 αὐ-οἰοϑοῦ 3. 
Τορβοδηό (αυδδὶ ἔν. οὐ) οϑῦθι : ὀψωνέω, ἔτ. ὄψον γτηθϑῦ, ἕψω ὈΟ]], ἔπω ῬΓΘΡΘΙΒ 

860 8047, -- ὠνέομαι ὈΌΥ, 566 υδημηι. 

ΟὈ-ἕπΠγ δύορ Ὁ: τ. ἑατϊώλι8, “Ῥαῦ ἃ ὈᾺ0]] (1.6. ἃ ἤδᾶνυ ψοϊρῦ, βύορροι) 
ομ,᾽ οὗ, βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ ΑΘ80ῃ. Αρϑτὰ. 86. 

Οοοῦ ὨδΤΟΥ: -- ἔδοῦ δκγν- οἵ. οΚν΄- ὟὟ. οσα ϑιαρδῦ., ΜΗΔ. εσο, Τλν. αζϑιὶ 

γ"». 
οὐ-οἰ6 Ὠἰᾶο: "οοῖδ, 866 οδἶό. 
Ἐδοίπηηι Ὀ8511]: ὥκιμον : 

δοείοῦ 5 6 Σ: ὉΚ- ὠκύς 5, ΟὟ. ἀΐ-αὐτς 510 Ζθυβ8β"2 894 8, Ζάἅ. ἄριιδ 

βν ὺ 5Κ. ὥράδ; οἵ. οκ- Ζᾶ. 5Κ. ας- αὐδαΐῃ. 
οοἴδδ ρύθδυθ : ἔοσϑὶρῃ ἢ 
οοἴδνιι5 80} : -- "οείδυ-ο8 ἴτγοτη οΟκτόυ οὐ. αλίωι 8, 5Κ. αϑδλέᾶιι, Ὀγ-ἴοττα 

οἔ οοἰδ. 
οοἰηρθης 800 : ἴοΥ ποεἰδ-οθγιξξ, 5α. -- σσπξιην; νεῖ -ἴπ- ἔγοση 8ορέϊησοηεϊ 

(-Ξ- "βορίοηυ-εογ 1) 100, δηᾶ -- ἔτοτα υἱρίηξϊ, 8800 φιααγίημροηϊ. 
οςίδ 8: ὀκτώ, ΟΙγ. οοἢί, Αρ58. σαμέα Ἐἰ., Τὰυ. ἀϑδεέ-πὰὶ Οαν. οδ(ῇ) -τηϊ, 

Αὐτὰ. μέν, Ζᾷ, αϑία 51. αϑ)ιἄ, 566 οοἰᾶνιιδ. 
οσιἶι15 6γ9 (ΕἸ). αρέϊον ἱπυοίσίο) : ΟΚΥ- ὄσσε 1) 08] (-Ξ "ὄκ-7ε) ὄμμα (-Ξ " ὄπ-μα), 

Ιλ. ακὶα Οϑ]αν. οἶο, Αττὰ. αζη, Ζᾶ. αἶ- 806 (ΒΡ ͵ 696)). 
οἄϊιπι μαὐγοᾶ (Ε). αηηον ποϊδβοηιε) : ΟΥὗ- ὀδύσσομαι δῖα ΒΏΡΥΥ ὑπ-όδ-ρα 

ἤδγοθὶν, Αρβ. αὐοί ὨοΥΥ10]6, Αὐτή. αέδαηι 1 Ἠδῖθ. 
οὐογ 5126]} : ΟΥ- ὀδμή, Αττη. λοΐ, οἵ. ὁὉ- Τ10. αξίι 1 5ΥΩ6]]. 
Τοσϑίπιβ ρϑάῆν : οἶστρος: 
ΤοΟΟΘΥΡΙΠῚ ὉΠ ΒΘ ΜΟΟ] : ἔοἴσυπον οἵ. Τοἰσύπη: 
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οἴ Ὀ4]]: -- ἔδζω, οἵ. ὅγείία: 
οΥ̓οῖηα σου Βηορ, οἴποίιιπι ΟὈΒούνϑηοθ: ἔγ. οὗ διουπᾶ - γαοϊδ, “ Θογη- 

Ῥ]ούθ ἀοϊηρσ᾽. 

ΟἿ Τηΐοτ]. : οἵ. ὃ -ἰ λοῖ. 
Τοἱοὲ ΓΤηὐση].: "οἰεῖ οἵ, οἱοῖ. 
Οἶδο 5726]] : ΟΥ- οἄο7. 
ΟΙ!πὶ δὺ ὑμδύ ὑΐχηθ: ΑὉ], (866 ὑπα6) οὗ ἔδῖο, 866 ὑϊ6. 
ἜοΙνιπι Ο11] (θη οθ "οϊδυληιν οἰδιην, Θ ἃ ἔγοσα 18 ὟΝ. οἴδιυ, οὐ. αἴου Ἐ)., 

Ταῦ, αἰϊέγιι8 Οαν. οἱξ)}) : ἔλαι([)ον (ᾳπμϑοοοηὐοᾶα οἱ Ὀθοουλϊηρ ἢ 85 ἴῃ 
«ελτυῖ ἴτογη ᾿Αχαι(β)οί), νχὶἢ ὁ- αὐδ8ὶ τόση "οϊζυιι8 " χγαρτϑηῦύ᾽ Δα]. οἵ 
οἶφδ. 

0114 διὰ ροὺ (Ε). οἶΐο) : τε͵ "αι»-ἶα, οἵ. αμοίζα Ἐ'οβύ. : 
Τοΐογ βύϑῃ: 
Ἐοπιϑιιπι ὑγἷἱρθ.: αδϑυ θη (6]ο55. ῬΆΣ]οχ.) : 
Ούλθη ὅϑηθη (ΆΙΥ. Γ.. Γ,. 6. 76) 5ῖρῃ : Ξξ "ατια-ηλθλν " Θα που ϑδύϊοῃ,᾽ ΠΌΤΩ 

ατιῷ- 800 αποαίζίμηι, Θα οὗ, 86 τηθϑηϊηρ οὗ ατριγ. 

Οηλοπίιπι δα ΡΟΒΘ ΤΩΘΙΏΌΓΒΏΘ : ΞΞ "οὐδϑ- θη ζηηη, (5866. ἄ-ηιθηδινη), ἔγότη οὗϑ- 
οὗ “διουῃᾶ᾽᾿. 

οαὔιεδ οἷν ὑὈΡ: -Ξ- ᾿σηυϊίδ (ὅ- 88 ἴὰπ ῬΙδαὺ. Τυΐη. 712. ὨΓΠ1] ορὸ ἴῃ ὅοαθο) 
ποδδ-ηὐϊ δ. 

ΟΙΏΏ5 811 (Ε;. διωὴ) : τΞ "ορ-τυἱϑ “ ΘΟΙΩΡΥΘΏΘΏΒΙνΘ᾽ (866 οιηοίι8), ἔτ. οὗ 
“δγοσηᾶ᾽. 

Οὔτ15 ΠΟΏ115 Ὀυγάθῃ : 
ΤΟΥΣ ΟὨΥΧΣ: Τὔνυξ, Ἐξσυρύΐδη, οὕ. Οορίϊο αγιζοϊὶ τη ρ- ΒΉροὺ (ῬΘυσ οι). 
ορ-ἅςιι5 (ον ὑθυγη. οἵ. η167- ι,8) ΒΗΘΑΥ͂ : “ οΘονογϑᾶ,᾽ ἔν, οὗ " δγτουηᾶ᾽.. 
ΟΡ -δείο σονοσ: οὗ “ϑιουμᾶ᾽ - ΕΒ- 866 σρεγίδ. 
δρηίο (ΡΙδυῦ. Α581η. 640) ἅρ116 (ὕοσρ. Βαο. 10. 19) ΒῃΘΡΒογᾷᾶ: 
οΟΡἵπη5 Υἱοῃ : “Μ62}1] οονοχϑᾶ,᾽ ἔπ, οὐ “δγουηᾶ᾽ -- Αἄ].-ομαϊηρ (οξ, ραΐγ- 

ἕηυιιδ, ῬΥΟΌ. Ὑ]Ὴ -ἢ-). 
οΡρῖηοσ ὑῃίηκ: “ρυὺ Ὀδίοτθ γυυ56}},᾽ ἔν, "ορζγιι8 (οἴ. πιδο-ορζηι5) Α4]. οὗ οὗ 

“Ῥοίοσθ᾽ (88 ϑιυρζηιιβ οἱ διε). 

οροσγίδξ 18 ὨΘΟΘΒΘΒΑΥΥ : “ΥἼ868 ἀρ;,᾿ ἔν. ἔορ-ογίινην Ῥατὺ, Νουῦ. οὗ ἔορ-ογίονῦ 
οὗ-οΟΥ̓οῦ ΒΡΥΪῺ ὉΡ. 

Ορ-Ρογῖοσ ψψαὶῦ : 8566 θω-} 6} ἼΟΥ. 
οΡρ-ΡΙἀδ ϑχοθϑαϊηριυ: “ΠΠγ,᾽ ἔργ, οὗ -- ῬΕΡ- 861Ζ6, ΠΟ], 8566 θῳ-»οαίδ, οἵ. 

ἔμ-πεδος Ἡχὺ, δηαἃ ΡοΡ- Αρ8. ζἑίαη, βοὶζθ Ε). Πέ ναΐ. 

ορ-Ῥίτπὰ ὕονσῃ : “ ΠΟ]α, βύσοηρῃοϊᾶ,᾽ ἔν. ργϑϑοθᾶ., οἵ. 5Κ, ραϊ-ἑωπαηι. 
ορ-ροτγί-ητι5 Εὖ: “οοπαποῖνο,᾽ ἔν, ρογίδ (α8 σύμφορος οοπᾶποίνα ἔν, φέρω 

ΟΒΥΥΥ). 
ΟΌΒ ΡΟΥ͂ΘΕ: “ οἰχουχηβύδῃοθ,᾽ ἔν. οὗ " δτουηᾶ᾽ ἢ 
οΡρθπιιι5 ορίζιηλι1ι5 Ὀδϑῦ: “ΟΙΏΡ]οίθ, ροχΐθοῦ, ἔν. οὗ (1.6. "ορῷ 

“δυουῃαᾶ᾽, 
ορίδ οῇοοβθ: “Ῥαὺ ὈΘίουθ τυυβ6 1}, ἔσ, "ορίμην Ῥατῦ. ἔν. οὗ ὈΘέοσθ. 
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ΟΡι5 ψουκ (Εἰ. ὑπιιγο ἠιαλιιυτε ηἠιανγα, κι86 (δι 80.) ἴῃ. 187): 6Ρ- 51. 
άραξ, οἴ. ὅΡ- ΟἨΟ. φτοδα ἔοβίϊναιὶ, 5Κ. ἄραϑ ἃ το] βίου νχουῖς. 

δῖα οχύγουηϊυ, ΤΟρθ- 6 η(, οοδϑὺ (Ε). εὐἰαρε) : 
ΟΥΌΪ5 ΟἾΤΟΙΘ: 
οΥΌι5 Ὀοτοῖῦ : ΟΕΒΗ- ὀρφανός, Μ]Υ. ογδε Ἰπ θυ ϑηοθ (οὗ δὴ οΥὔρῇϑῃ), οὐ. 

αγϑὶ, ΑΥτη. ογὗ οΥ̓ΡΏδ81. 
ΗἩδϑχγαὶν δαᾶ 51. αγδλάβ 8718]. 

ὉΓΟΔ 187: 

Τογοῆδϑβ δὴ οἱῖνθ : ὀρχάς (ΝἼ Δ 617) : ἔν. ὄρχις ὑδδὺϊ8, ἔγοση 108 ΒΏΡ6. 
οτάδ τὸν (ΟΙν. ογαα ογᾶθι) : 
ΟΥ̓ΟΙ Υἴ86: Β- αἴρω Ταῖδ6, ΑΥ̓ΤΩ. γ-47-ὭΘ ΤῺ 1 ΥἼ86, ο΄, ἘΒ- ΖΆ. αγ- 5ο 5Κ. ατ- 

γ8.186, δ8ηα ΟΒ- ὄρνῦμι 5017. 
Ογπὸ ἴυγη8ῃ : ὅδ8-πὸ  αττ. 1.. 1.. 6. 76, ΞΞ- "δ9ι-πὸ: 

ΟΓΠῚ5Β Του] -88} : 
ηοῦ 51. άγηιαϑ βίγθϑιῃ, ὑθδκ. 

ΤΟΣΥ͂Σ 58126]16 : Τὔρνξ ὄρυς, ϑϑΙαϊθϊο, ΑΒϑυτΐδη ὑ- γαῖ δι 6106. 
ἼΟΓΥΖδ τἱοθ: Τὄ-ρυζα, οἱ. Τὸ-ρινδής Αα]., ΨΕΙΝῸ- ΥΕΠῸ-, ΟΡΒΘΙΒ., ἔγουη 5Κ. 

υγιλίβ (αΒ ΟΡΘι8. ὦ -Ξξ Ζᾶ. 5 ΞΞξ 5Κ. λ). 
Ο8 ὈΟΠΘ (ΕἸ. ΟΘΡΥΘΥ) : ΞΞ- "οϑέ (ο8818 ὅσα. ξογτηθα ἔγσοϊῃ ΝουΏ. 08 Οἢ 828). οἵ 

αϑϑ8ὲ8 ἄσ. ἔτοτΤη 8) ΟΒΤ- ὀστέον, Ζᾷ. αφρία 81. αϑἰπμάπ- : “τοία86, ποὺ Θαύθη, 

ἔν. 51κ, αϑ- ὕῆγον (οξ. Ε). ρίιεῖ, " Ἀθαγῦ, ᾿ῖνου, δηᾷ ᾿ἰσηὐβ οὗ δὴ) δι} γη8], 
8.8 μἰιοκοα ουαὖὺ οἴου ΚἸ]ΠΠ[ὴσ ᾿ ΒΙΚθαῦ ἢ 

δὃ5 του: -- αι, οἵ. Ῥ]ααῦ. αὐϑομζιηι ΤἸγηπ. : “ ΟΥῆοΘ,᾽ 566 ατιγ8. 

δϑιίιπι διϑίϊιπι ἀοοῦ (ΕἸ. μϑλ67) : “ρϑηΐϊηρ,᾽ Αὐϑ-τ- ΟἾαν. ἐϑέα του, 
51. δολμίδαϑ Ἰἴρ, ἴγ. ργδϑοθᾶ. 

Τοϑβίγοιιπι 5608-8η8.}} (ΕἸ. ογϑδίθγ) : ὄστρεον οΥ̓́ΒῦΘΙ, ῬΌΓΡΙΘ χτηδἄθ ἔγοση {0 
8568.-8η8}}, ὈΒΤΕ- οὗ, ὄστρακον 8}6]1, Ῥούθῃογα. 

Τοσδέγιπι διβίσγιπι (ῬΥϊΒοΐδη, ΟἹ 88]. οὗ ρατιϑίγινη) ῬΌΓΡΙΘ : Ξε "οβέγῶηι 

"ὀστροῦν (οἷ. ἴογ ὑπ6 ὑθγτηϊηϑύϊοῃ ἀδάψολγιηι Ξε ἡδύχρουν δηἃ 866 γοηιι- 
σμγ71) οοηὐγϑούθα ἔοστη οὗ ὄστρεον, Ῥγδθϑοθᾶ. 

οὐαὶ τοϑῦ: αὐὐτ- αοῦ. ατόλβ ἀοβογχύθα ἀρ. οἶδ ΘΥωΟΥ, θαδῪ ΟἿΣ. φαΐλὰ 
ΘΑΒΥ (Ὀαὺ ποῦ ἘΣ. ὁδαϑ.). 

Τονβ 5086 : Οβο. (0ῃ6 Βοχη. ἔοστη ψου]Ἱᾶ Ὀ6 "ωυΐζ), όντ- ὄ(ξ)ις, ΟἿΣ. σί, 
Γλυ. αὐοΐϑ Ο]δν. ουἴοα, ὅΚ. ἀυΐϑ, οἱ. (οὔ. αὐδῦιὶ ἤοοῖκ Αρ8. ον οὐγθ Εἰ. 

ονὸ θχυ]ῦ: -- "ευδ Ἐγ- Ἐὺυ- εὐάζω Βῃουῦ εὐαί εὐοῖ Τη 67]. 
ὄντιπὶ ορρ: ὅ- ον ὠ(β)όν οἵ. Ὁ-Υ-ΕΟΜ ὥ(β)εον ὥβεον; 8180 Ο1- ὥιον ὠόν, 

Οϑῖδν. α76. 

Ῥδοΐίβοοσ δρτθθ: ΡΕκ- Ζᾶ. μας- Ὀϊηᾶ, 866 ροσῶ, οἷ. ΡΟΚκ- αοὐ. αλαῃ βοὶζθ 
“ιρύγδη, γθ]οΐοθ γαργ8 Ηὺ Ἐ;. γωΐπ γαΐν ΑΔ). ἡαάσο, ἀπὰ Ρῦκ- 5Κ. ρᾷρας 
Κηού. 

Τρδοᾶῃ γτὴῃ : παιάν, 5606 ραδοη. 
Τρδεάϊοῦ : ἔν. "μασά-ξοιι8 (ἑογτηϑᾶ δέου αηι-ἴοα) Αἀ]. οὗ ἥραθ8, παῖς ῬΟΥ. 
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Ῥαβδάον ρδάοσς τ}: 
ἜρΡδοίεχ ρδίεςχ ροίϊοπκ (αὐδϑὶ ἔν. ροϊίοϊδ 8110γ6) : "πῆλαξ Ιοη. ἔογῃ οἵ 

ΠΟΥ. πάλλαξ ὈΟΥ, οὗ, προ-πηλακ-ίζω θυ 86. 
Ῥᾶθῆθ ρξὩ6 ροῦθπα ΠΘΔΥΪΥ: “]ΐὴ ἃ 110016,᾿ ἔμαφηιιβ 110016, 866 ρδηῶγία : 
Ῥαρηϊίες ρορηΐϊΐζεϊς ρυΐθνθϑ: ἔγ. ργϑθοθᾶ., “ἄοθβ ἡοῦ βδαὐϊϑίυ, βθϑιῃβϑ ὕοο 

110016᾽. 
Τρδϑημ]δ ρδπιΐα οἸοδκ : Ἰφαινόλης : 
ἜΡδθδῃ ἃ τηϑύσἱοϑὶ ἔοοῦ : Ἐπαιών, 566 ραφᾶπ. 
Ῥαρίι5 ῥδίι5 Ὀ]1ΠηΚ-ογοᾶ: 
Ῥᾶρίμπα Ῥδρθ (" 7οϊπϑᾶ᾽ ὕο ὑμθ οὐμϑὺῦ ρᾶρθβ: Εἰ. μαφ6 5), ρᾶριι αἰδβύσιοῦ 

(' βία ]οη ᾿: Ἐ). ροαϑαη) : ῬΆα- πήγνῦμι ἔχ, οἵ. ΡΑα- Αρ8. γᾶς ἸὨὔΘοΥν αὶ 
7 κεοανι ἔϑῦο ἢ Ἐ)., δηᾶ Ρανα- ραησδ. 

ΡΆ16 5βρδᾶο (ΕἸ. ραϊοίίε Ρεϊγγ 611) : 
ΒΔΙΑ͂ΙΥ ΞΞ ἥρα8-ἶα ἔν. ραδέζμμηι αἰ 016, οἡ ϑοοουηὺ οὗ ὑπ ἀϊ θυθησοθ οὗ 

ΤΩΘΒΏ]ΩΡ. 

Ῥδΐδιι ΟΡΘΗΪΥ : “ἷῃ ὑμα μδηᾶ;,᾽ -- "μαϊᾷ-ην “ραϊᾷ-ηνὸ (ἔογΥ ὕ.8 θύσῃ. 866 
ἑαηὺ) ἴγογη "μαΐα " Ὠδηᾶ;,᾽ ΡΙ,-, 8606 ραϊγια}.. 

ραϊδίιπι νϑυ]ύῦ, Ῥα]αῦθ : 
Ραΐδθᾷ Ομ δῈΗ (Εἰ. μαϊοι) : ῬΈΕτ΄- Τὐῦ. ρρίαῖ, 51κ. ραϊᾶἄυαϑ. 
Ραῖθας ἀθν]δῃ : ἔτ, ραΐοα νηϑῦν]68 οὗ 8. ΘΟοΚΚ, 88 Υϑβϑυ]Ἕὴρ Βηογὺ ΒύγδυνΒ, 

Ῥγδθοθᾶ, 
Τρδϊπσιιβ ΟἸγ βυ Β- ὕΠΌΤη : παλίουρος : 
ρΡϑ1ϊα τοῦϑ (Εἰ. ραϊ ὑαγραικζίηλ) : 
ΡΑ116 Ὁ 8. μα1]6 (ΕἸ. ραΐς Αἀ). ρα ΝὈ. ἀρραϊὴ) : ἀἰδ]θοῦϊο ἔον "ραϊυοδ ἔν. 

Ἐραΐνιι Αα]., Αρ8. ζεαΐιι γο ]]οὸν ΕἸ. γαϊζοισ, Τῦ. ραΐισαΒ Ο]αν. ρίαν. 
ὙΏ106. 

Ραἴππὶ ατϑϑῖκ οἱοδκ: 
Ραΐπια! Ῥδ8]τὰ οὗ μϑηᾶ: ΡΓ-Μὰ ΟἿΨ.. ἰἄηι Ὠδηᾶ, οἵ. ΡΩ,-ΜᾺ παλάμη ῬΔΊΤῊ οὗ 

Βδμᾷ, Αρβ. ζοΐπιε Ἐ). ζιιηιδίο : ἴγοτη Ρῇ"-, οἵ. Ρου,- 5Κ. ρᾶηίξ. 

Ἐρδΐπια 2 Ῥϑ]τη-γθθ : ΗΘ6Ό. Τίαγπαν (ΕἸ. ἑαηιαν-1 Πα ).-- 10. Ὁ ἴου ἐ, οἕ. ρᾶυδ; 

ἴηι ἴου ην, οἷ. σαλαμάνδρα 58]8τηδηΟΥ ῬΘΥΒ. 80ηιθη 6} ΖΘΏΚΟΙ 519 8, 
Τὐα]ΐδη οαἰαηιαπάγοα ὩΘΥΤΩΒῊ ΑΘΥ ἔΥΌΤ χαμαί-δρυς, δα 8566 δαϊδϑαηιιηη. 

ΡΆΪοΓ Παρ: 
Ραῖρὸ βίγοκο : ἀϊδιϑούϊο ἔογ “ραϊψιιό ῬΊΚΥ- Ο]αν. ρἰαϊαξὲ γλουτΩ (“ ΒυυΚο᾽ 

086 Ὀγθϑϑβί). 
ραϊπ ἀδηιοηζιιπι ΘΠ ΘΓ} 5 ΟἹοΘΚ : ἔν. "ραϊααό ΝὈ. οἹοβκ: 
Ραϊυπιθ 85 τἱηρᾶονό: 
ΡΑἸΠ15 ΤΩΔΙΒῺ : 
Ρδϊυ5 βίδκο (Ε). ραῖϊε ϑιθβὺ. ροϊθ) : ΞΞ ἥραχ-ἴιι9 οἵ. ραυῖϊζιι8 Ῥορ, ῬΑα-8- οἵ. 

γαπσο. 

Ῥαπιρίηι5 ἹΠΘΌΥΘΏΘΙ : Γ10. ραηιυρίΐ 55}76]]. 
Ῥαπάδ βργϑϑᾶ (ΕἸ. 8ϑραιση) : 

ποῦ τ "ραΐ-π ἔν. ραϊζοῦ. 
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πωνερῶν τ ὁ ἘΞΟΥΞῚ ἂν τ" Ἐξ ει ἐεθυδο, ᾧ ἐὰν μόνε, ἀκα ἀξ Ἐσιρσειιε τ τοὺς χω οι ξενιποναῖ πον --ὶ. ὦκα 

Ῥαπάιιβ ουγνοᾶ : “δηρίης ὈΥ ὑπ6 ὕνο δηᾶβ, -- "ροπαόϑ ἵν. ροπαφῦ 3 
Ηδυαᾶὶν οὗ. ΟΝΟοΥ. Τεέέα Ὀθπα Ὀδοκ. 

Ῥαηρο ἤχ: ρανα- οἵ, ΡΆα- ρᾶσίπα. 
ρῬϑηίςια ὑαξῦ : “τησβηθᾶ, Ὀἰχηΐη. οὗ “ρᾶπα, πήνη ὑΒγοδα οἡ ὕπθ ὈΟΌΌΪΏ, 

8606 ραπηιι. 
Ῥδπίοςι Ῥϑηἶο- Ύ8885: ᾿ΒΜΘΙΠἸῊρ,᾿ ἔν. ρᾶγιιϑ ὕΌΥΩΟΥ, ΘΘῚ Οὗ Ῥδῃῖο-ρΎ 888 

ΡΙ] η. 18. δ4, -- ραππιιβ, "ταθϑηθα᾽᾿.. 
Νοῦ ἔν. 8α., οὗ. Ῥ] 1. 18. δ4 Ρ8}18.. . . 6 Ῥϑῃΐοο ΥϑΤυβ. 

Ῥϑηΐβ Ὀτοδὰ (Ε). αρραῆπαᾳ6 οογιραλν ραγιῖογ ραγίγν) : ἔν. “ρᾶηιιδ, ΜΙ Θββϑδρίϑῃ 
πᾶνός ΑἸΠΘΏΘΘῺΒ 111 ο: ΞΞ “ραϑ-Ή1ι8 ἴγ. ραϑίζι8 ἢ 

Ῥδῆπιϑ οἱοίῃ (Ε). ραηδ ρμαγιοῖ μαϊση ῖ μοηη}) : τε ρᾶγυιιβϑ 860 ρᾶπϊιδιηι, πῆνος 
ὑῃγθδιᾷ οἡ ὕῃ6 ὈΟὈΡίη, ῬΡΆν- οἷ. Ραν- αοὗ. πα οἹοῦύῃ!. Εἰ. Τβοῃ- απο 
νων 7οπά ζμ, ΟἸαν. ροηγανα., 

Ἡραπῖοεχ ρδύμοῃ (Ε;., ΝΗΟ. μαηζθν οοδῦ οὗ Τη81]): 
Ἐραπίμδγα Ῥδηῦμου : Ἱπάνθηρ: 

Ἀδγαᾶ]ν οὗ, 5Κ. ριυάγικαβ ἃ ῬΥΟΡΘΙ ὭδΙΏ6, ὑΐζον. 
Ἔρδαρδδ [Τηὐθ1]. : παπαί, οὗ. πόποι. 

ἜΡΆΡ85 ὑυαΐοΥ: πάπᾶς πάππᾶς ἰϑῦμου, οποχηϑίορ., 8566 ραρριι8, οἵ, Τιαῦθ--- 

Τιεῦ. ραρα Ὀἶδβμορ (Ε). ρορο), ΕἸ. ραρα. 
ῬΑΡδνοσ ῬΟΡΡΥ (Ε}.}: ἔγ. ἔφραρό 5.161} (ἴογ ὕθυύση. 866 οααᾷυο7), ραριιία, 
“18 σοῦ υ]δὺ ΘΔΡΒ]68᾽. 

᾿ΡΆΡ Π1δ (ἔον ὕϑστα. οἱ. ραηιϊδ ἔν. ρῶρυϊζιι8 ἄνγαγ) Ὀαυοχῆν (ΕἸ. ραυϊϊίοη) : 
ἔν. "ρᾶριιζι8 "γμαρριιζιι5 Τἰταΐη. οὗ ραρριι8 ατδια ϑῦμοσ (οἴ. Ζῶο- αὐ β'δα- 
Ὀθϑῦ]θ, "σιϑηάξαθμον οὗ ὑμ6 ρτονθ, Β]1η. 11, 97, τέττιξ βρυϑββῆορρου ἔγ. 
τέττα ἰαίμοσ, δηα Ἐν. " ἀααάμψ ἸοΟΗρΊΘΩ8 ᾽). 

ρδρρὸ ρϑᾶρὸ δαὖ : ἔν. ρᾶρα ξοοᾶ Ἄαχτο (Εἰ. ρα} ραγυρο7), ουουηδύορ. 
ῬΑΡριι5 ὑμιϊβυϊθᾶονῃ : πάππος : “ΘΥΘΥ ΘΙ, πάππος ρυϑηαἔδυμϑυ, 566 

»ρᾶαρᾶϑ. 
Ῥάαριια Ρἰτρ]6 (Ε). Ἐ). ροδϑ]ο) : ῬΑΡ- οὗ. ῬΑΜΡῬ-γαηιυρίπιι8, “ΒΜ 61] 16". 
ἘΡάργτιιβ Ραρυτὰβ (Εἰ. ρωρογὴ) : ἵπάπῦρος, Εἰσγρύϊδη (88 στονίηρ ἴῃ Ἐυρύ). 
Ῥᾶσ οαυδ] (ΕἸ. ἀρραγοῖ ρμαϊγ γ667' ἈΤΩρῖγ76) : ραγί- ἔτ. ραγϑ8, "Βηδυϊηρ᾽. 

ῬάΓΟΙι5 ΒΡδυηρ : οἱ. ΒΡΑΕ- Αρβ. 8ρὰν Εἰ. ϑραγό, 860 ραγιην ραγύυιιδ. 
Τραγάιϊιϑ ρϑῃύμου : Ἱπάρδος : οἵ. 8Κ. ρῥαἄζιιβ ΒΏδ,Κ6, ῬδῃὐῃοΥ ὃ 
Ῥᾶγοῦ ρδῦγθῦ ΟὔΘΥ: “866 1Ὼ, ΒΡῬβδὺῦ (οἴ. αγ-ρμᾶγο6δ), ΟΥ̓́Θ ΟὨΘΒ56Ι1,᾽ -- "ραγϑοῦ, 

ΝΙΤΩΡΓΥ. ρμαγϑο8έ ΝΠ1] ὯΘ ΒΘΘΙΆΙΪΥ, ΡΒ-8- πορσαίνω ΟΗ͂ΘΥ, οἵ. ΡΕ- ραγό. 

ρδτὶδβ νγν8}1 (ΕἸ. ροϊζιον}): “ Ὀουηᾶδγυ,᾽ οὗ. πεῖραρ πέρας Θηᾶ. 
Ῥατίο Ὀσίηρ ἔουθ : ΡΒΕ'- 10. ρογξέὶ ὕο Ὀτοοᾶ, οἴ. ΡΟΕ- πόρις οδ]ξ, Αρ8. ζϑαν 

ΟΧ Εἰ. μοϊζον, δηᾶ ΡΒΕ- ραγό. 
Τράσαα ρδίπια ἰαγροῦ: ῬΟΙΥΌ. Ἱπάρμη ᾿πάλμη, ΤὨγδοΐδη (Εἰ 680. 5. ν. 

Τγαθοοδ). 
Ῥαγὸ ρτγονϊᾶθ (Ε). ραγαομαῦθ ραγαᾶθ ραγαβϑο] ραῦθ ῬΑΥΥ͂Ψ ττηραγί): ΡῈ- 

πορεῖν ἴο ΟΠΘΥ. 
Ῥατῖτα ἃ Ὀϊγᾶ : ΞΞ ἤραγϑα, “ ΘΟΥΩΡΘΉΪΟΙ,᾿ 86. 
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Ῥατεὶ -οἱάδ ρᾶγί -οἱάδα γχυυγαᾶθυο : ἔστ. ἔραυγιιδ "“ραγϑιι8 Θοχγηρϑῃίοῃ, “οἴθυϊης 
ὨΪΤΉΒ61,᾽ 866 γᾶτγεῦ, - οαθαδ. 

ραῖβ Ῥασχὺ (Ε). Ε). ραγοοῖ ραγϑ86) : ραγ-ἰϊ- ἔν. ραγό, “ΜΈΆΒΘΌ Ο.6 ρούβ᾽. 
Ῥασιπ Ὀυὺ Ἰλ0{16: Νουΐ. οὗ ἔραγι5 Αα]., οἵ, 5α. 
Ῥαγνι5 5118]: παῦρος (Ξ-Ξ ᾿πάρ-[ο5): οἷ. ΒΡΑΈ-, 8660 ϑαγοῖι8. 
Τραβοθοῖιβ ρυγ86: ᾿φασκίολος Ὀγ-ἴογτη οὗ φάσκωλος (88 φασίολος οἱ φάση- 

λο5), 866 7ωβοΐϑ. 
Ρᾶ-5ςὉ ἔδθϑᾶ (ΕἸ). μαϑέογη, ροϑί67) : Ῥὰ- Ζα. 5Κ. ρᾶ- Ῥτούθοὐ. 
ῬάΆΒΘΘΊ ΒΡΔΙΤΟΥ͂: 
Ρδ 55:15 βύϑῃ (Ε). ραδα ραϑ88): -- "ραΐ-ἔιι8, ῬΑΤ- πάτος Ῥϑίῃ, Ζα. ραΐμαη, 85Κ. 

γάξλ-, οἵ, ῬΑτ- ΜΙγ, αἰ ἴοτα. 

ῬΑ 5.111 Ἰοδῖ: 
ρᾶϑβίοσ ρδαϑίογ βΒῃθρῃθγᾶ : ΡΑβ- ἔγ ρᾶ-ϑοδ.η}: 8. 
Τρδίδρτιπι ρο]α οαρίηρ: Γ"παταγεῖον : 
Ῥαῖεδ δῖ ορϑθὴ (Ε). ραϊ): ΡΕΤ'-. πετάννῦμι βἰχούοῃ, ΟὟ. εἰθην ἢοῦμοθ 

Ζθϑυββ2 148 Ῥ, οἵ. Ροτ- Αρ8. ζἀάηι ἔδϊμοση Ε"., Ζᾶ. ραίλανα Ὀτοϑᾶ, 

Ραΐοσ ἔδύμοσ (Εἰ. ραίοΐβ ραΐξί6γ) : ῬΑΤῈΒ ΡΑΤΕ- πατήρ Νοχη, πατρός 66ῃ., 
ΟΙν, αἐδιῖγ, αοὐ. γαάαγ' Ἐ!., Αττη. λαΐγ, Ζᾶ. ραΐέαγν- ρίέαγ- 85Κ. ριϊάγ-. 

ΡῬαϊίπα ἀΐβῃ (πατάνη; ΕἸ. ῬαῊ) : ἔγ. ραΐθῦ, 88 πέταχνον ΒΘΌΟΘΘΥ ΕΓ. πετάν- 
νῦμι. 

Ρδῖίοσ βυ του : “1160 ὀρθὴ ἰο,᾽ ἔγ. ραΐοδ. 
Ῥαίγο Ὀχὶπρ ὕο 888 : ἐγ. μαΐογ",, " δοῦ 88 ἔδιῦμου, 1.6., ΔΒ Ὠθϑᾶ οὗ 8. Ἰθρϑύϊοῃ, 

»αίον' ραΐγαΐι (ς [Π6 ἔαῦμου ΏΟ δοῦβ 85 βυοῃ, ἔοση "ραΐγον Μ|]14α]6). 
Ρϑιςιβ ἴθ : Ρβαῦ- Ραᾶυύ- αοὔ. ζωναὶ ἘἸ. 
Ῥαυ5 Ῥ4111115 110016: τε Σραιτ-ἶιι8, οἵ. ραιιοῖζζιι8. 
ῬδΌΡΟΓ Ροοῦ (Ε).) : Ραῦ- (566 ματιοιι5) -- ρατό, "Ῥγονϊαθα νυ ιῦἢ 1100]6᾽᾿. 
Τραιθα δύορ (0 ὕθστω. ΟἹ 88). οὗ οαιι8α) : παῦσις, ἢ". παύω οδδθ ὕο 

Βίο᾽". 

ῬΑ Χ 1115 Ρ64115111::15 1100]6: 
ὮΔΙΑΙΥ ἔν. ραιιοιι8. 

Ῥαᾶνϑῦ δ1ὴ δίγαϊα: “81ὴ βύγυ οι ̓  (οἵ. ἐξεπλάγην ἴν. πλήσσω 5 Υ1Κ6), [“. 56. 
(866 2.αο6δ), οἴ. ρωυϊέδ ΒΆδιΚ6 ν] ἢ ἀραθ. 

ρανὶο Ὀθαὺ (ΕἸ. ρανε) : -- ᾿ρουΐδ, Ἐοδὺ. ριευΐδ (αἸα] οὐ), Ρον- πο(ξ)ίη ξ08.58 
(οἴ. Ἐ:. λαν ἔν. λοιυ), Ταῦ. ρίαν οαὐ, Ὀϊύο, 5... ραυΐϊγαηιν ΒΡρΘδ:. 

Τὴ παίω β0γ1Κ6, Βοθούϊδῃ πήω (οἵ. Βοροίίδηῃ κή ἴου καί), ὕμθ αἵ 18 
ΟΥ̓], ποῦ ἴοΥ αὐὶ. 

Τρᾶνο Ῥϑδοοοκ (Ε).): Τταῶς (ἔοΥ [86 »- 5606 ρμαϊηνω), οἵ. ΑΥδὈ. ἐζϊ8 ΖΘΏΚΘΟΥ 
ὅ98 ἃ. 

ῬΡᾶπ Ῥθ806 (ΕἸ. Ἐ). ραν) : “δισδηροσχηθηῦ,᾽ ΡΑΚ- οὗ. Ρᾷα- ρᾶσίπα. 
ΡῈ θῇ 16 (ἢ πόηιρθ ῃγορε χιΐρρε, φιυϊϑρίατη Ξε "α18-}06-] χὰ, μὐϑρίαηι, τϑ 

Ἐ.8-}06-͵81}) : ἀἰα]θοῦϊο ΟΣ -φιιδ. 
Ῥοςοςοῦ ΟΥ̓: 

ἈΔΙΑΙΥ - "ρο(-οῦ ἵν. ρξϑ8, “ φοῦ Θηὐδηρ]θα᾿. 
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Ῥαεςίδ οοχηῦ: ΡΕΚ- πέκω, 1. ρὲδεξὶ ῬΙΪΟΚ, οὗ. ΡΟΚ- Αρ8. ζξας (1.6. ᾿θ8}-8) 
Ἀδὶν Εἰ. Ε'δὖγ- γα. Τραχ-Ταχ. 

Ῥεςοξι5 Ὀτϑαβὺ (Εἰ. ραγδροί) : "ἔγδυιθνοσῖ, ξδβύθηϊηρ,᾽ ἔγΌση ΡΕΚ- »ασίϑοογ.--- 
Νού οὗ, 5Κ. γαζϑοῆάβ νης, βᾶθ οὗ ὑμ6 Ὀοᾶν, ψῃ οι που]ᾶ ρῖνο ἔρδσιβ 
(866 ἐδα 1781|8). 

Ῥοςοῖ ροςι5 οδῦ]θ (110. ροζι9): αοὐ. ζυΐλιι Ῥγορουῦν Εἰ. 3ι6 7εἰϊου ζευά" 
"οῦ, Ζα. ραφιι οδῦθ]θ 51. ράφιιϑ : “δρργοργί θα, ἔν, ρασίϑοου (85 ἘΝ. 

ζάγηι ἵν. βγη). 
Ῥεάϊ5 Ἰοιβο : “τηδηγ-ξοοοᾶ;,᾽ ἔν, ρέϑ. 
Ρδάο (Ε:. ροίατα) : ῬΈΖΌ- ΜΗΘ. 3298ὲ πὶπᾶ Ἐ). γοΐϑέ, ῬΥΒ8. ροΐδάα ῬΟΩ͂ΟΣ, 

οἴ. ΒΖΡΌ- βδέω ροᾶο, 11. δεχαξίϊ (ἴον "ὈΖα 61) ρῬοᾶθιβ. 
Ὀαάϊ:] ΟΥΟΟΚ ἴο οδίοῃ βῆθορ ψ]ἢ : ΡΕΡ- Β61Ζθ, 566 ορρί (δ. 
Ῥδ᾽οσγὸ βυθδσ ἔδ ΒΘ : ἸΏΒΚΘ ΜΌΥΒΘ, δἰ ύθυ, νἱοἹαῦθ, ἔν, »ξ768- ῬΤΟΡΘΙΥ 

βύθῃμ οὗ ΟὈ]]} 6 ο8868 οὗ 5α. (εξ. ηιᾶ7ε8-ἰἃ8 ὈθΒ1α 6 γηιἄ7ο 7). 

ῬΘΙΟΥ ἼΟΥΒΘ : τ "μει-707 ΤΥ. ρεοοῦ. 
ΤΡεΪδριιβ 8608: πέλαγος: ᾿ 
ρΡοΙᾶχ ἀδοοϊ ἔα] : “ δϑουζηρ,᾽ ἔν. μοὶ δ τῆονβ. 
Ρ61115 149 (ΕἸ. ρεοὶ} ἄο. γμέϊϊίοηι ριαϊά; . γίϊον, τὶ) : ΡΕ1,.-Ν- πέλλα 

Ῥ811 (οτῖρ. οὗ Ἰϑδῦ θυ), αοὐ. Μἰ]οῖγι8 οὗ Ἰθαύμοσ ΕἸ. ζεἰ}3, 
6116 5ύυ1Κο (ΕἸ. ροῖδ ριιγϑῳ ριι8}}}: τ-- "ροῖ-π, ῬΈ1,.-, πέλας ὩΘΒΙ. 
Τροία ὑγροῦ : πέλτη, ΤὨτγδοΐδη (ΗΔ. 7. 75). 
Ρδῖνίς Ρδίυΐβ (Νοηΐαβ 548) ρ611|5 ( 6] 15 Τοηραβ, Κ 61]. 7. 66) Ὀδϑβίῃ : -- 

᾿ρδίουΐβ, ὅ1κ. ρᾷϊανξ γ6886]. 
Ῥοπάεο ἤϑδὴρ (ΕἸ. ρεπέμουβο), ρεῃάδ νοῖρῃ (ΕἸ. δνοϊγαυροίθ μαλιϑν φοΐβε 

δροηά; ΝΗ. 8ρεΐϑε ἴἸοοᾶ -- Τιαῦ. δωρθη8α): "βίην, οὗ, ΒΡΕΝῸ- 5Κ. 

ϑραπά- ΑὐἸΥΘΥ. 
Ῥδηθ5 υἱῦῃ (ΡΥΟΡΘΥΪῪ Ῥγχοο! ῦϊο Ὀθζοσθ ἃ οοῃδοηϑηῦ, }6ηι65 ηιδ, ἐδ, υὔδ, 

ιιθηι, ΟΥ Ἰῦ ΜΟΙ]α Ὀθοοσαθ "ροη 8), ρϑῃϊξιβ (ΕΟ ὕθυσα. 566 {η- 8) 1ῃ- 
ψΔγά]ν, ραπαίγό (οἷ. ἐμένα Ὀθβιὰθ ἐπέμ8) ϑηῦθυ : ἔτ, ροηλι8 ἸῺ 6 5656 
οὗ “ οἸοβοῦ,᾽ Ἐθϑῦ. Ῥθῆιβ Ἰοοὰβ ἴῃ 866 Ν᾽ ϑβδίδϑ ἰηὐπμὰ8 (96,68 Τ,οΟ. 11Κ8 

αἰες). 

Ῥδηΐβ 811 (Ε). ρεποὶΐ) : “ψανὶηρ,᾽ ἔτ. 86. 
Ρεδηπα ρεβϑηδ (Ε6ϑύ. : ρείπα 18 ἃ ΤΏΘΥ6 Θοη θοῦ γΘ ΟΣ μεόπα ἷ.6, ἔγξπα, 

»όηηα) Μὶαρ (ΕἸ). ρθη ϑαθϑῦ. ρϑηηοη) : ΞξΞ “ρεί-πα ἴτοτω ΡΕΤ- πέτομαι Ἀν, 
ΜΊΓ. οἰο νης, Αρ8. ,εἄον Ἔ). ξεαίδογν, 51. ράϊ-ἔγαηι; “0, 866 γεέδ. 

Ἐρεπιοίητοηῖςα Ρ]δαῦ. Ῥοθη. 471, ΕϊύΒΟὨ] οοπῇ. ρέδπαπιγορίσα ἔπτην- 
ανθρωπική “ οὗ Ὀἰγᾶβ δηᾶ τηθη,᾽ αοοὺζ μέδηοίϊδγίοω “πτηνο-θηρική “οἵ 
Ὀἰγαβ δῃᾶ Ὀϑαβίβ᾽. 

ρδηϊγία ρϑοπῆσία σϑηΐ: "ρασινῶγιιβ (ἔου ὕϑστα. οἵ. ηιᾶξ- - γι) Αα]. ἔτοτὰ 
Ἑραθηλι8 ᾿λι0016, 566 ραθΉ6. 

ῬΟπι5 βύογθ: [Γ10. ρϑηαϑ ἴοοά. 
ἘΡδρίμηι ΤΟΌΘ: πέπλος: 
Ῥοσ ὑβσουρῇ : αοὗ. ,εΐγ- ΝΥ Δ) -ΡΥΘΗ͂Χ, 110. }67. 
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Ῥ6Γ- ΝΘΥῪ : ΡΕΒΙ πέρι Δτουηᾶ, Ζᾶἅ, ραϊγὶ ὅ1κ. γάγί. 
ΚροΓ ΘῃΟΙ10 (ἢ ΠΩΡΟΥ ραγιηΊΡΟΥ ρανζίθρον 86Ώ1}961): πὲρ δ] ορούμον, οἵ. 

Ῥγδθορᾶ. 

Ὑρᾶγαᾳ Ὀδρ: πήρᾶ: 
ρ6Γ-ο6116 ονουύησον : ἔγοση ᾿οοί-δ, ΚΥΕΙ.-, οὗ, ΚΥυοι- 110. ζάϊξέ Β.Υ Κ6 

ΟϑΊν. ζίαξέ Ῥυΐοκ, ἢ 
ρετ-σοηίοῦ ροΓ- ποίου ΘΠΘΌΪΤΘ : “ΠΏΡΘΥ ΟΥ̓ΘΥ, ἔΌΤΏ ΟἸϑ)Οἰ0Υ. 

Νοὺύ ἔν, οοηΐιι8 ῬῸ]6 (βγϑὺ ἴῃ ΥΩ... 116 ρογοοηίου 15 ἴῃ Ῥ]δαΐ.), 4188] 
“ΘΧΡΙοΥΘ᾽. 

ροσ-ορ-τὸ δοσοδᾶ : ἔν. 967 -- ασδ. 
Ῥογθη- 8 ἀδὺ αἰΐου ὕο-ΤΩΟΥΤΟ : 
ρογύιϊα Ὀοούῃ : ἐουτηθᾶ αὐ881] ἔν. ρογσὸ 50 ΟἹ (΄ Ῥγο)θούϊοῃ ἢ, ἴοὺ ργόσμῖα 
(10 -ὅ- 9) Θυϊηΐ. 1. δ. 12: 

Ἀδγαὶν οὗ. Ν ὌΌτΩΡΥ. ργασο ὈΆΙγΑΥΪΚ. 
Ὀογο πὶ ἀδηρου (Εἰ. ρον) : “ΘΧΡΟΙΘΏΟΘ,᾽ 566 ρογξιι8. 
Ῥοσίπάδ ϑαῦδ)}Υ : -- "ρογίηι ΑὮ]. (566 ἐπ66) ἘΓ. ρ67- “δτουπᾶ;,᾽ Ὁ -ἀδ. 
Ῥογξι5 ΘΧρϑυ θη θᾶ: ῬΡΕΒ- πεῖρα δὐνθτηρὺ περάω ροὸ ὑπτουρῃ, ΜῈΙΡ. ογμα 

ἔθαν, Ζα. ραγ- 50 ΟΥ̓ΘῚ (5 ῬΡΊ6 261) 51Κ. ραγ- Ὀδ55, οἵ. ΡΕΒ- Αρϑ5. ΚΟΥ ἀΒΏΡΘΥ 
Ἐ. ,εαῦ, 5686 ροτγίδ. 

Ῥογ- τὰ 1{165 τα : ἔτ, ηιοίο, " Ὀοϊὴρ οαὖ ἄονη, τοαπορᾶ᾽. 

Ῥοῦῆδ ἤδηὴ (Εἰ. ργωϊσι}): ῬΈΒΒΝΑ πτέρνη ἮὮΘΒΙ, οὗ, ΡΕΒΒΚ΄- αοὐ. ζυΐγχηα, 
ἔγτοση ΡΈΚκ8ν- Ζᾶ, ρμᾶϑμηα Π66] 5Κ. ρἤγϑ)μηιϊϑ. 

Ῥοσγηῖς (ον ὑθστα. οἵ. 261-1ὰ) βυῦ : ἔΡ. Ὀγδϑοϑᾶ,, " βύγοῃρ ἴῃ ὅθ Βϑιη᾽. 
Τρᾶσγο Ὀοοῦ : ὅπήρων, “οὗ Ἰοδύμοτ;, ἔτ. πήρᾶ Ἰϑαῦῃ Γ᾽ Ρουθ, 866 γα. 
ΡΟΓΡΟσαἢΣ ΜΥΟΠΡΙΥ (ῬΟΙΥΌ. πέρπερος νϑὶηρ]οΥυϊου8) : {Γ. 267- - ραγηηη, 

εἰ οἰ Ὠἐγ, ἀπιϑα βἔδοϊου!γ". ΕΌΥΣ ἰθύγη. 566 ἔωηι. 

Ῥογβότδ τηδ8Κ (ΕἸ). ραγϑοη) : ἔν. ἔρογϑόμιι5 Αα]. (πὶ ἢ νόον] Ἰοηρυῃθηθᾷ, 
8566 οδηϊ8) Οὗ »}67-βϑογνῦ βΒουηᾶ ὑΠγουρΏ. 

ροσίίοα Ρο]6 (Ε). }ογοῖν}): τε, ᾿ρογέίσα (Τιδῦ. Ὠδνυὶηρ πὸ ϑηαϊηρ -ρα, 866 
γγαφῆοα ϑιδίίοα, αηλιγοα 8ρδίμηοα), ἘΡ. ρογ-ἐσῦ Υθϑ ἢ, ἔτοση ἑαησδ. 

Ὀδ5 ἴοοὐ (Ε;. ραιση 3 ρίοτθ67 ἐγυοέ ναῃιΡ)}: ῬῈΡ- πέζα, ΑΥτη. ᾿οὲ ἴσβϑοϊς, οἵ. 
ΡΟΌ- ποδός ἀφῃ. ἰοοῦ, ΓΤ. ράᾷααβ 80]6, Αττη. ον ἑοοῦ, Ζᾷ. 5Κ, ραά-, δᾶ 

ΡΌὉ- ον. πώς, αοὐ. γένια ἘἸ. ΕἸ. γοέέον, Ζᾷ. ρᾷά- 8κ. ράά-. 
ῬΟβϑίπλδ γογϑῦ : ἀἰδιθούϊο ἴον ἕροαΐηνιϑ, ῬΕΚ-, 866 »ᾶ707" ρεςσό. 
ΡΘ551:1::5 ρα χι5 ραβίμ]5 (Οα ρου, 61]. 7. 111) Ὀο]ῦ: τ- "ροά-ἔϊιι9 ἔν. ρδϑ8, 

“Τοοῦ᾽ οὗ {Π6 ἀοοΥ (866 ἀϑϑιζα). 
Ῥαϑϑίιηι ἀονῃ : τὸ ἔρογϑιηι, Ῥ]ααῦ. ῬΕῚΒ. 787 Ῥθυβδ γὴθ Ῥϑββϑύχῃ (1.6. Ἔρϑυ- 

ΒΌΤΩ) αἀρα!ὺ : 
ροϑββ ρὶαρῃθ: 

ΠδΙάϊὶγ οἵ. πῆμα ψοΘ αὐ881 "πῆσ-μα; ΟΥ̓ Ἐ'Θδ8ύ.᾽5 μοϑοϑίᾷβ8 ὈΪαραθ. 

Τροίδυγιπι ὑσαρὸΖθ : πέταυρον ῬΘΥΟὮ, ἔΓ. πέτομαι ΗΥ, 566 ρολιηια. 
Ῥεοίο ἴ8}}1 ου : ΡΕῚΤ- “80,᾿ εὐ-πετής Θᾶ5Υ, Ζᾶ. ραζ- [8]1, ται, 5Κ. ραΐ- 41], 

Άγ, 866 ρόηηα, οἷ. ῬΤ- πίεπτω 811 (τ 0 τ ἔτοτα ῥέπτω ἢ). 
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ἜΝ ἩΒΕΒΝΕΕΘΞΒΙΙΒΗΣ. 

Ἡροιδείζαπι ροϊογσίξιπι ἔουγ-γ 66 ]6 4 οαγτίαρο: Οδυ 8 (φαϊηὐ.), ΤΌΣΩ 
ῬΕΤΟΒ ὟἯΥ. ροάζισαν' ἴΟῸΥ, 866 φμαξέμον, --Ε Β17- ΟἿΓ, γύξν ΘΟΌΥΒΘ, 566 γε. 

ἹΡΒδθοδβίιπι Βμ06: φαικάσιον, φαικάς : Ἐϊφγρύϊδη (88 οτ ὈΥ Εἰσυρύϊδα 
Ῥυ]θβῦ8). 

ὙΡΒδίδηχ Ποβὺ, ρμαίδηρ δα (ἰοσταθᾶ ἔγοσῃ Αοο. φάλαγγα) ΤΟ]16γ8 : φάλαγξ 
Ὀαύ]6- ΔΙ, ἰὸς (ς ΔΙ, δηᾶἃ 80 “11η6), ἴοῦ ἔφάλγξ ΒΗ1Κα-, οἵ. ΒΗΓΟ- 
ϑιιβϊαηιοι, ΒΗοΙα- Αρ8. ϑαῖς Ὀθϑαὰ Εἰ. δαὶ δι κιοδᾶ ἐδαϊοοην Τοδῦδ.- 
)αἴφιιο Τβοθρίγοϊά, Ταϊν. δαϊδίξηα οΥο58-  ῖθοθ. 

ΤΡΏδίογαα Ὀοββθ8: φάλαρα ΟΠ 66 Κ-Ῥίθο68, ἔτ. φάλος ὈΟΒΒ. 
ἜΡΒΔ58611:5 ὑῬϑδὴ : ἐφάσηλος, ῬΑΙΩΡὮΥ 8 (οἴ. ὑΠ6 ὑον- τὴ 6 Φασηλί5). 
ἩΡΒίαῖα βδθοον (ΕἸ). να!) : φιάλη: 
ΤΡὨΐΐγγα ᾿ἰγηθῦγθο: φιλύρα: 
ὙΡΒΙπ.15 ἀἱοθΌοχ : φιῖμός ουρ : 
ΤΡΏδοδ 568]: φώκη: 
ῬΡΒΟΘΩΙΣ ἃ ἰτᾶ : Ἐφοῖνϊξ (ἐοχταθα δἴῦον Φοῖνιξ ῬΏοΘηἱοΐδ), ἔγ. Ἐρυ δ 

δοπηῖ (ῬΊουτϑί). 
ΤΡΠα ΡΠ Τηΐοι]. : φῦ, οἵ. ΟΝΟΥ. 7. Εἰ. γοὴ, γῆειυ. 
Ὀῖςι 5 ψοοάρθϑοκου (Ν ΤυλΌσ. ρείχιν ΑὉ]. ; Εἰ. ρί61, ΜΏΆΘΩΟΘ ὟΥ. »ὲ τλβ5 016) : 

Ρῖκν- οὗ, Ρικυ- 5Κ. ρίζαϑ Τπαϊδα ουοκοο, 
Βυὺ ΟΗΟ. 8ρεΐ, ταδιρϑρηὶθ 3οϑβ σϑῦμου υυ 0 8ροοϊδ. 

ῬΊϑοΓ 810 (' ἰσΚβοχὴθ ᾽), ρὲψδῖ 'γκθ: “Ῥυῖοκβ, Βυα- οὗ. Ρυκα- ρεηρδ. 
Ῥίρ τι Ρ]οᾶρο: “8456],᾿ ἔτ, ριιθηιι8. 
Ῥ114 ὈΔ411 (ΕἸ. μεοϊοί μὶϊ61 ρὲ ριίαίοο»): 

ἈθΓάΙΥ οἱ, 51... ρίημαβ αὐδδὶ "ρί-πάαϑ. 
Ὀ1Π6 τηογῦδν, ὈΪ118Υ (΄ Βῃ δῇ, 566 μέζι)}) : κε ἔγύϑ-ἰα ἔν. ρίηϑ8δ. 

Ὑρηαπέμπι ομαγὶοῦ : ϑρδηΐβη (1 θἔθη 8 ο ἢ ΟΥρίη68 ΕἸ γσοραθδθ Ρ. 899) 9 
01116115 ὑ1Π6 115 16]0 δῦ: πῖλος [610 ; “ ΘΟ ΥΘΒβϑᾶ;, ἔν. Βα. 

Ὀ1Ὸ τϑῖὰ ἄονῃ, μη δέι5 ἄθηβθ θη. 12. 121: οἵ. ΒΡ11,.- Τυϑὺῦ. ἔρηϊδέ Βαταθθζο. 
ΡΠ ρϑβῦ]θ, Ἰανϑ]ΐη (ἔσοσα 105 ΒΏ8Ρ6) : Ξξξ ἔρύϑ-ζιην Ἐν. ρίη80. 
Ρ11115 δὲν (ΕΣ. οαὐογρίλαν ρἱιϑῆ, τσὶ) : 

ΠδΙάΙΥ οἵ. πτίλον ἄονχῃι, οἡ δοοουῃηῦ οὗ ὑΠ6 αἰ ἤθυθηοθ οὗ χηθδηῃϊης. 
ΤἩρῖπδ ρίπηδ τυ 8856] (ΕΒ). μουν 163) : Ἱπῖνα πίννα: 
Ρίπρο ραϊηὐ (Ε). Ἐ". ρίηνοηίο ρίπ) : “ ΒΌΪΡΡὈ]6,᾽ ριγσδ. 
Ῥίηριτβ ὑμ 101: τ "ρογηισιῖβ, ῬΝΟΒ-Υ- παχύς. 
Ῥίπηδ σὴς (Εἰ. ρύγι μιγυϊολ)) : -Ξ ρθηλια. 

Ηδυάὶν δαὰ Αμρβ8. Ἐ:. ἥη. 

ΡΟίηβο ριϑδ ρουπὰ (Εἰ. ρίϑέογ) : ΡΙΝΒ- οὗ, ΡΙΒ- πίσος Ῥ68 πτίσσω ἉΠΟΥ͂, 
ΟΗΟ. ,ι88 ἈυΒῃ, Οϑ]αν. ρύλαϊζὲἑ δύσι κο, Ζᾶ. ρίϑἢ.- τὰ Ὁ 5Κ. ρώϑι.- Οὐ ΆΒΗ. 

Ῥἴπιβ ἢν (ΕΣ. ρύμιγναςε) : 
Τρίρογ ρϑρρδσ (Ἐ3.): ΞΞ "ρίρογε "πίπερι (οἷ. 5Κ. ρίμραϊ) Ὑπέπερι. 

ὈΪΡΙ1ὁ οὨΐγρ, Ρῖρυϊμαπι οὐὔοχγ : ἔν. »ῆρὸ ομἷσρ (ΟΗ6. γ7ἃ Εἴθ Ἐ).), Ρ᾽ν- 
οποχηϑίορ., 98. ψῖρε Ὀὶρ6 Εἰ. (ἿΥ. ρ»ι2) ἘΠ. ροορ} Τρίδγοοι, Τρίσοογν Ἔμρώην 
Ἡρίυοὶ, Τλϊ. ρυρέϊ ὕο ῬΪΡΘ, οἴ. ΡΙΡΡ- πιππίζω οὨίγρ, 5Κ. ρίρραζᾶ αι Ὀϊτᾶ. 
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Ῥίγιπι Ταῦ (ΕἸ). Εἰ. ροαγὶ ῬΟΥΥῪΨ) : 
Ὀἱβεὶβ Η58} (Ε). ρτϑυαριβ) : Ρι8Κ- αοὐ. 3818 Ἐ)., οἵ. ΡΙ5Κ- ΟΙΓ, ταϑ6. 
ἘΡ  ϑέγὶβ ριβϑέγσίχ (ρούῃ αὐδ8ὶ “ρουμπάϊηρ,᾽ ἔν. ρίπ8δ) Ὀτὶβεὶβ ὑγβεῖσχ 8θ8- 

ΤΟΟΏΒΊΘΥ : Ἱπρίστις : 
ῬΙτιξία. β]τὴθ (ΕἸ. ρὲ" ἰὰ ἴον ]8) : ἔογτηθᾶ (Κκ6 βυθδβύβ. ἀξγα ποσία βαΐμγα 

ἔγοση Αα]5. αἀὔγιι8 ἄο.) ἔγσοση Αα]. ᾿ρεξιέιι8 (ἔΟΥ ὕϑυτη. οἵ. 7ογέιι-τέιι8 σγἄζιι- 
τίιι5) "ρῶζξιιϑ ἕν. μοῦ. 

Ῥἷιι5 Ῥϊι1ι5 μον (Ε). ρίΐ): 
Ῥῖχ Ρἱύοῃ (Ε). Ἐ). ραν 3 ἃ Β}1Ρ) : ΡΙΚΥυ- πίσσα, Τλῦ. ρίκὶβΒ ΟΝ]αν. ρικιᾶ, ΑΥτη. 

ἘΡΙδοθηΐδα οδκο: ἔογτηθα αὐδ8ὶ ἔν. ρίαοσεη, ἴοΥ Ῥριίασίηιία, πλακοῦς : " Παΐ;, 
ῬΙΙΑΚ- πλάξ Ρ]αΐη, 110. ραβείαξὰ Ὠδιια-Ὀγοδάςῃ. 

Ὀΐδεθο ρ]θδαβθ (ΕἸ). ρίοω ρίδαα) : "ϑύγσοκθο᾽ (οἵ. ηιβίοσδ ποθ), Ῥυιοκν- [ἠ. 
»Ἰὰκέϊ βὑγϊκο. 

Βῖδεδ Ἄρρϑδᾶβε: Ριῦκνυ- οἵ. ργδϑοϑᾶ. 
Ῥίαρ ἃ πϑὺ, Γϑρίοῃ : οὐἿρ. “ΤΌῸΡΘ᾽ ὅθσν. Αθῃ. 4. 131, ἤϑῆσθ “" ηϑὺ οὗ οογᾶβ᾽ 

ΟΥ “Ρο]ὺ οὗ οουπύσγ᾽ (Νιοὐν]658}}Ρ), οὗ. μίασιζα οαγίαϊῃ ( πΘμρίηρ οἢ ὦ 
οοτα ἢ: 

ὈΙαρσα ὕἱον (Ε). ρίασιο ρίαν): Ῥι,ι36α- πληγή, αοὐ. ἤδζαν, Ἰαγτηθαὺ ( Ὀθαῦ᾿ 
ὉΠ6 Ὀγθϑϑί), οἵ. Ρῃαα- ΟΗ6. πΠαλ βαὺ (“ Ὀθαύθῃ ἄονῃ ᾽) Ε). ἤαζε ὅζο. ἤδφοζ. 

ὈΪαρ για Ια ΘΥΟΥ : ἔν. Τρίασίιηιν Κι ΘΡΡΙρ, πλάγιος ογοοκοά. 
ΤρΙαρτιϑία ἃ ἤ8ῃ : ἴον "ρίαοῶϑία (-σ- ἴτογα ρίασα " αμὐϊηρ-ηθὺ᾽), ἔπλακου- 

σία ἔν. πλακόεις δῦ, 866 ρίασοηία. 

Ῥίδηρο Ὀϑαὺ (Ε). ἐεοηιρίαϊ)) : ῬιιΑΝα- οὗ. Ρυᾶα- ρίᾶφα. 
Ὀ᾿δηρσιποια 40]] : Ὀἰταΐη. οὐ Τ᾿ ρίαπσδ, πλαγγών ΟΘ]ἰγΘο 8: 
Ῥίαδπία βργουὺ (΄" βρεϑδάϊηρ᾽ : ΟἿτ. εἰαμα οἴἴβρυίηρ, θηοθ Εἰ. οἰαΉ), 850}6 

οὗ 86 ἐοοῦ: -- "ρίοηίᾷ »ιοκτ-, οἵ. Ῥυιοτ- Ζᾷ. γγαίδ- βρυϑαᾷ 51ς. ργαίΐῇ.-, 
Ριοτ-- 1 λν. ρίαξὼβ Ὀτοϑᾶ, ΡΙ,οτ- Νό- Αὐτη. ζαΐη, Ῥυπ-- πλατύς, Ζᾶ. ρογοίζιι 
5Κ. γγίλυίβ, Ριπ-Νό- ΟἿΓ. Ζείγαλι. 

ὙΡΙίδηιϊβ ομϑαῦ: πλάνος, πλάνη ΜΒΠΑΘΙΩρ. 
Ὀΐδηιβ ἢἤδὺ (Ε). ρίαΐν ρίαη) : Τὰν. ρίόπαϑ ΐη, ἔγογα Ρι,Ἁ- Γῦ. ρίόέέ Ὀθδὺ 

οαῦ. 

ὙΡΙδίδίθα. ΞΡΟΟ Ὁ1]}: ἔπλαταλέα Ἐοτη. οὗ Αα]. ᾿πλαταλέος τ. πλατύς, 566 
»ζαπία. 

Ρίδιιάδ Ὀθαῦύ : 
Ἡρ᾿δυκέγιπι ρ᾽ σϑίγιπι ϑροη : ΞΞ “ρίαιω- ἔγγιον, 8566 γί δασθηιηνι. 
ὈΙΘΌδ5 ΡΘΟΡΙ6: 

ποῦ οὗ. πλῆθος ταυ]υϊύαα δ, ΠΟΥ. πλᾶθος. 

Ὀίδςοξδ Ρ]αὶῦ : ΡΙΕΚ- πλέκω, οἵ. ΡΙΟΚ- Οοὐ. Παλέα Ῥ]αϊυύίηρ Εἰ. ἥαο;, 8Κ. 
τγαφηιαϑ Ὀδβκοῦ. 

ῬΙεςἴος δὰ Ραμ βηθᾶ : 
ὈΪδηι5 ἴ.}] : ΡυὉ-Νό- ΜΊΓ. την ἸυτΑΌΘΣ, ἔτοσα ΡιῈ:- ρίοδ Β1] (Εἰ 680.), πλε-ῖος 

[.]1, Αὐτὴ. Ζΐ, 5Κ. »γᾶ- Η]], οἵ, ΡΕ᾿,- Ζα, 51. ραγ-, Ῥ1.-Νὅ- ροϊϊοῦ. 
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ὈΪδ-σι5 τποϑῦ: ἔγ. ργδθοθϑᾶ. 
ῬΙΪο ἰοΙά (ΕἸ. ρίαϊέ ριέριεβ ρὶψ ὅσ. γρῖοί ϑρίαψ ϑμρρίο) : τε “ρίεοῦ, 866 

γίοοίδ. 
ῬΙδτγὸ οὐγ οαὖ: -Ξ- "ρίαιιἀδ ἔν. ριαιιαδ, “ Ὀθαῦ᾽ ὑπ Ὀγθδϑῦ.. 

ἘΡΙδχϑηντη ρσποηλπι ψΒρΌΠ-ὉοΧ : δ α]18ῃ (ῳυϊηΐ.), Κντῃάῦσα-Β- Κνταῦσ- 

-- (610. βρυδα-, θη ΟΗΟ. Τρλζιοσ Ῥ]ουρἢ ΕἸ., 10. Τρίι ρα. 

ΡΙαἱξ ταΐμβ (ΕἸ. ρίονοτ) : τε "ριωυ-ἶξ οἱ. ρίιυ-ἶιι8 τοῖαγ, “ρίουϊί, Ἐ'Θδῦ. ρέτ- 

»ίουδ θα, ῬΙΕΥ- “βον, βοαῖ,᾽ πλέ(ξ)ω 881], οἱ. Ῥῃον- πλό(β)ος νόογϑϑθ, 

ΟΗΟ. "αιεοι σαΒῈ,, Τλδ. ριάιϊἑ ΟΒ]αν. ρἱμΐ ἤονν, 861], δα Ρυτ- ΟἿΣ. 

ἴμαην γϑοῦ, 51κ. ρῖιι- Βοοὺ ργιι-- ἤον,. 

Ρἄπια ἐδαύμϑσ : “πιθϑῃ8 ἴον βοδύϊηρ, Ῥευῦ- οἱ, Ῥγθθοθᾶ. --ἰνοῦ ῬΠΕΌΘΕς, 

Αρϑ. βεῦσαν Εν ἘΠ. Ἐ). τπιϊουβύίοσ ἘγιρογηΒῈ. 

Τρίαθυσα Ἰοοᾶ (Εἰ. μένηι ΝῸ. ρίμηρο ριι}): μι ῦμΒ- οἱ, μι, Ὁ8- ΤἹμόλυ- 

βδος μόλιβος. 

ῬΙῸ5 ΓΙΔΟΓΙΘ: ΞΞ Ἐρϊ5, οἵ. ρίτίηνα ριοιγιηια μι βίηια ρίοϊγιηυξ ρίοογα, ᾿ρίδιι8 

ἔγοση "ρίδ-ιι8 "ρῖδ-7ιι8, 1.6. ῬΙΈ- ρίξηιι8 ν Ὁ Οοταραγαῦ.-ϑμαϊηρ, οὗ. ΟΝ Υ. 

“Μεϊγὶ (-- "Β8-15-1) διὰ πλε-ίων, ΟἿτ. ζέα, Ζὰ. γγᾶγᾶο. 

ΡΙμέθϑιβ 8μ6ᾶ: “ἀϑἔθποθ τόσα σ᾿ 1.6. ἔγοσα τη1581168, ἔρζιιέόβ “Ὑϑλμθα οη,᾽ 

Ῥαγχγῦ. ἔγοσα Ρυῦ-, 566 ρίεϊ. 

τδάεχ: ΡοΖῃ- οἵ. ΡΕΖΌ- »δάδ (ἔοΥ [ῃ8 50:86 οὗ. χόδανος Ὀ68146 χέζω οϑοῦ). 

Τροάϊππι ψ}611 τουπᾶ ὑῃ6 δύθμδ : “ἔοοῦ᾽ ([.6. Ἰονγοβὺ Ῥδι) οὗ ὕ}8 διῃρῃϊ- 

ὑπῃθαύσθ, πόδιον Ἰ10016 ἑοοῦ, 866 »δ8. 

ἐροθπα ρυμπἰβῃσαθηῦ (ΕἸ. ραΐν μέγα ΝῸ. ριιοῖι" τερῖγι6) : ποινή βῃ6, ΚΥΟΙ-Νὰ 

ΟϑΙαν. εὅπα ρτῖοθ, Ζᾶ. ζαῦπα Ῥαῃβητηθηῦ, ἔγοσα ΚΥοι- οἵ. ΚΥ]- τΐίω 
νϑ]αθ, Κνι- 5Κ. οὖ- ΟΌΒΘΥνΘ. 

Ἡροδίβ στβκου, ροθῦ: Ἀποητής αἸθ]θοῦϊο οὐ ποιητής, 85 ποέω ἴΙΟΥ ποιέω 

ΤΆΔ ΚΘ. : 
Τροϊεπία ρυϊδηΐα Ῥθδ}]- ὈΔΥΊΘΥ (8 ΟὙΘΘΙΚ ργοραγϑύϊζοῃ, Ρ]1η. 18, 72, 84) 

[ογτηϑᾶ (αυδδὶ ἔν. ροϊ]θΉ) ἴγοτα "παλυντή Ῥαγῦ. Εἶἰ61,. οὗ παλύὕνω 5ρΥΪΏΚ18. 

ῬΟΙΪδ Ῥο] 8}: “τα, οἱ. ΒΡΟΡ- σποδέω ὈΘϑῦ, 506 μιιοί, 
ῬοΙΙΘη ἤπιο. ἤουγ: Ξ ἔρδίθη: 
ῬΟΙΙοΌ Ῥγϑνϑὶ! : -- ἑρφοϊηοῦ " ϑιγὴ ἔ.]],᾿ Ρυ.-πο- αοὔ. 7118 [Ὰ]] Ἐ)., Τὺ. ριϊηαϑ 

ὌΒΙαν. ρίἄπϊ, Ζἅ. ρόγέπα, οἷ. ῬΙ-Νό- πολλοί ταϑῆν, ΟἿν, ζᾶ ἔ8]], 5Κ. 

»ὥγη δ, 866 γρίξηλιϑ. 

ΡΟΙΙῈχ ὑμυταῦ : ἔν. "ροίζιι8 (οἷ. αἰϊοι ἕν. αἴζιι8) “Ῥγο)θουῦϊηρ,᾿ Ξξ "ρογ-ἶτι8 ἔτοσα 

}0Υ-.- 
ῬοΙ]-ΠἰπρῸ ἄγθββ ὃ ΟΟΥΡΒΘ: 
ῬοΙΙὔςοδ ΟΥ̓́ΟΥ ἴῃ ΒΘ Υ1ῆο6 (68Ρ. ἴο ἩΥΟΊΪ]68) : ῬΙΟΡΘΙ͂Υ “ ΟΥ̓ΘΥ ὕο ῬοΙ]]υχ;, 

ἔν. Ροϊϊα (ἔγουα "πολυλεύκης Ὀγ-ἔογτα), Εὔγαβο. Ῥιοέιιζα (ἔτογὴ Πολυ- 

δεύκηΞ), ΜΏΘΠΟΘ ΕἸ γα80. μιεζίαςρο ἢ6 ββουϊῆοθα Βαρρο Β. Β. 11. 48. 

Ῥόσπητα ἐγαϊῦ (Ε). ροηναάό ροπυπιοῖ) : 
Ῥοπάιτι5 νοὶρμῦ (ΕἸ). ροιια}) : ΜΊγν, οπηὶ βύομιθβ, ΡΟΝ οὗ. ΡΒ Ὁ- ,ϑπαδ. 
Ῥῦπα ὈΘμϊηᾶ : - “,οδ-Ή6, ρ08- 886 }οϑέ -᾿ -Ἴ6. 



ἘἘΤΥΜΟΖΔΟΟσΖΟΑ2 ΔΕΧΖΟΟΔΝ 79 

ροηδ ρυὺ (ΕἸ. ροϑι3 ργουοϑί; Ὀυὺ ρο86 ϑια δῦ. δηὰ οοηιροϑὸ ἄσ. δ18 ἴτοσα 
»αιι8α) : τε “ροβηιο "γρο-δίπιδ, ρο (8866 ροϑέ) -- δἴηδ. 

Ῥῦπβ Ὀχίᾶρο: “Ῥαββαρθ,᾽ ρδηξί- οἵ, Οἶδαν. ρα ΜΟΥ (866 ϑαφία), 8Κ. ράτ- 
ἐλαη- τοϑᾶ, 

Τροπίδ ρυμὺ (Ε). Ἐ). ροριοοἩ) : ἀϑυ 180 (δ68. Β. Ὁ. 8. 29). 
ΤΡΟΏΓΙ5 568: πόντος: 
Ρορδ Ρῥυἱϑβὺ᾿ Β δβϑιβύδῃηῦ: 

Ρορῖπδα ὀόοόκβῆορ : Οβοϑῃ ἔοστηῃ οὗ οοφιζγιω ΚἰύοΏ θη, ἔν, οοηιιδ. 
ΡορΙ65 βϑυὰ οὗ ὑμθ Ἰπ66: “τουηᾶθα᾿ (θη 6 οδ]]θᾶ ἴῃ ΟΗΟ. ζηΐο-ταᾶο 

“ΚηΘ6- 66] ᾽), Β66 γμοριιζι8. 
ΡορΡιΐΪοσ γανᾶρθ : “ΩΣ ρ,᾽ ἔτ. 86. 
Ρορυ 5 Ῥϑορὶα (Ε).): ταν. ριρίιν Αοο. : αἰαϊθούϊο ον "χιοοῖιιϑ, κνο- 
ΚΥΙΟΒ “Υἴηρ᾽ οὗ ΡΘΟΡ]6, κύκλος ΟἾΤΟΙΘ, οὗ. ΚΥΕΚΥΤΟΒ ΑμρΒ. λυοοδὶ (ΒἸκοθδῦ) 
ΨΏ66] Ἐ)., Ζἅ. οεαζλγα 851κ. οεαζγάϑ. 

Ροριυΐι8 ρορίδὺ (Ε).): 
ρΡοζ- οσΐῃ : ΡΒ-, πάρα Ὀ65166. 
Ρογςοιβ οἱ (ΕἸ. ρογζ ἄσ, ρογοοϊαΐη ῬΟΥ̓ΡΟΪΒΘ): πόρκος, ΜΊΓΥ. ογε, Α58. ζεαγῆν 

Ῥοσῖκοσχ Εἰ. γαγγοισ, Τὐϊ. ραγδχαϑ οἱ ΟΒ]δν. ργαϑρ. 
Ῥοτγτγίοϊο ροσίοϊδ οὔοσ: -- “ρογ-7ἰεὶδ ἔγοτα ρογ- -- 7αεἷδ (7 Ἰοισυποηΐηρ ὑῃ6 

ῬΓΘοθάΣξηβ 50118.16 δηᾶ ὑῆθῃ ἀσορρίηρ, οὗ, δδίοϊδ ἔσοτα οὐ7ίοϊδ). 
Ροσγσῖσο βουσί (ἔου ὑὴ6 ὕθστῃ. οἵ. ηιογιί-ἔγδ οϑἰ-ἶσδ ρεί-σδ Β08.0) : ἔν. φογγιι 

“οϑδᾶ᾽ 1ἴἢ [ῃ8 β8ϊδὴρ ἀϊαϊϑοῦ, οἵ. Μογούυση 74 οδρὶθἱ Ὡοσθῃ ἀθὈθη ΐδ, 
ῬΟΙΤΆ. 

Ῥογγὸ ἑουασᾷ : ΑὉ]. Νοαΐ. οὗ ἔρογ-γ8 Δα]. ἔγόσῃ μογ-. 
Ῥογγιπι 1661 : ΡΗ͂ΒΟΜ πράσον. 
ρογίβ ραύθ: “ρβδββαᾶρθ, Εδυλ. Ῥαζγύ, ἔγοῃλ ΡΕ-, 866 ρμογίδ. 
Ρογίςι5 οο]οηηδᾶθ (Εἰ. ρογοἶ) : ἘΤ. Ῥογέιιϑ " Ῥθιββδᾷθ᾽. 
Ῥογίο ΒΏΔΙΘ: ΡΕΤΙ- οὗ, ΡΕΤΙ- ραγϑ8. 
Ῥογί βου 15 Ὀδίοι : 

Ῥοτίὸ οδὺτγ (ΕἸ. ἀΐϑρογί 8ρογ) : ἵν, “ρογέύβ Ῥαγῦ., ῬΕ- οὗ. ΡΟΒ- αοὗ. ζαγαη 
ὅο ἘΝ. ζαγο ΚΕΥΎΨ, 866 ρογϊζέιιϑ. 

Ροτγίοσειπι [0]]: -- “ρογίογίην ἴγ. ρογίϊδΥ᾽ ἀουδιΐου, τὸ “ρογίι-ἴον ΤΥ. 
86. 

Ῥογέιιβ ΠΔΥΡΟῸΣ (΄ Ῥαδβδβθ᾽ ὕο ἰδηα), Ὠουβθ (Οἢ οὴ6 Θῃηΐθ618) : ΡΕ-Τ'- 
Αρ8. Εἰ). φογὰ, Ζᾷ. Ὠυ-ρογοίιν ΜὶῊ ὃ βοοᾶ ἔοχα, 566 ρογίό. 

Ρῦ-8.8 Ρ[ -508 ΥἱΠΘΩΘΥ: ἐγ. ρδ-ἰ -ἰ ὕθγτη. οὗ ὅ-ϑοα. 
Ῥῦβοδ 88: -- “ρογο-ϑοῦ ῬΒΚ-ΒΚ- ΟΗΕ. 7ύγβοδη, Αὐτὰ. λαγί8 ΘΟ τΥ, οἴ. 

ΡΒΕΚ-ΒΚ- Ζά, ραγό8- 8.8], ΡΒΕΚ-8Κ- 5Κ. ργαοσῖ.-, 806 »γΌΟΥ. 
Ῥοβί ροβία Ὀϑῃϊηᾶ (ΕἸ. ριυιν) : ἰουτηθᾶ (οἢ 88]. οὗ αηδδ αὐλδβὶ αγι-ἰ6) ἔ ΟΣ 

“}ο.8, ἴ.6. Ρὸ ϑἴϊου (Ουϊηῦ.), πύεματος Ἰαϑύὺ, ΓΔ, ρα- υπᾶθυ Οϑ]αν. γὸ 
δου, - -8 (566 αὖϑ). 

ῬοΞβΕῖ5 ἀοοχροϑῦ (ΕἸ. μοϑί 1) : 5Κ, ραϑίγᾷ ἀπ 6] }1Ὡρ : “δύσοηρ,᾽ οὗ. αοὐ. )αϑίαῃ 
Βο]ὰ ἔαδὺ Εἰ. 7ωϑέ. 
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Ῥοϑέι]δ ἀθιηδηᾶ: -- "ρδϑοϊξιυϊὸ ἔν, ᾿ρδϑοίξιι8 Ῥατχῦ. οὗ ρδϑοῦ (88 ἀιβέιιϊδ ἴγν. 
ϑίιι8). 

Ῥοίΐ5 8016 (ΕἸ. ροισοῦ μιιίϑϑαη) : ῬΟΤΙΒ πόσις ὨΒΌΔηα, Ιλ. ρμὰΐ8 (τοῦτ 
»αΐϊ5), Ζα, ραϊέϊ Ἰοτᾶ Κ5,ἴκ. ράξ᾽β, οἵ, Ῥότ- πότνια Ἰδᾶγ, (οὔ. Ὀσυ  - ἢ. 8 
ὈΣΙαθρτοοσ, ΡΟΤ΄- Αρβ. ζωαΐαη Ἀύτϑηρο ΕΒ). Κα. 

Ῥοίϊὸ ατγίηκ, ροίι5 ἀσυκ (ΕἸ). ροΐ γογγίαφε) : ῬΌ- πέπωκα Ὠδνο ἀσυκ, 81. 

ῬΓδδ Ὀθίοτθ : ἴ.οο. οὗ “»γᾶ (8.8 δηιας οὗ ἘΠ Εδηνᾶ), 866 »γ0-. 
Ῥδθοῦ οὐδοῦ: -- ἥργαουϊοῦ ἔτ. ργαξ - νοοῦ (οἷ. οαἰοϊίγδ θριϊδ ογγῦ ἐγισιδὺ 

φμιαπαιιοῦ ρμαεαϊοῦ μαϊρδ γγαεαδ Βα 5.8. ἔγοσῃ Ὑ ΘΒ ἴῃ -ὅ). 

Ὀγαθάδ Ὀοοὺύυ (Ε). 9 γεν) : Ξ- Σργαολίάα ἔτογη ρας -- Ὑ8ῈΡ- αοὔ. Ὀ1-σίίαη 
Βηα ΕἸ. σεί σαὶϊξ σαΐα σιι688. 

Ῥταθάϊιπι οϑύδύθ : ἔν. ργαθϑ. 
Ῥτίδοῆςδ Ὠἰγθα ὩἸΟΥΤΏΘΣ: --Ξ φγαζῆσα (866 ρεγίϊοα) ἔγ. ργαο -- ἤηρο, " Βγηυ- 

Ἰαύϊηρσ᾽᾽ τοί. 
Ῥτγδθίχιπι Ῥτοῆῦ : -- ἕρφγαθ-ηυϊίηι “δῦ Ομ ὕδκθβ Ὀϑίοσθ οὔμοσβ, ἔτ. 

7» ͵Ἦας -Ὁ- θηῖοι 

Ῥγδοριεπι: -Ξ ἵργαδ-ρονίϊμηυ ἔτ. »γας -- ραυϊδ, οἵ. Τὰν. ἀρ-»ίαιι- Κ) 5. 
ὍΓΔΘ5 Βυγοῦυ : τε ἔργαθ-υἱδ, ΟΤ οῦ. ργαουϊαάξα ῬΊΌΥ., ΟΠ ργαὰδ - συαϑ. 
ργαοϑερίαα ὑγδθϑίγι σία ὑυ]ο 5 (ΕἸ. ργοϑέϊφο) : “ ΘΟ ϑηὐχηθηῦ, ΡΥ ΟἿΓ, ἢ 

ἔν, »γαδ -ἰ βίγίσα ψὶυΟὮ,, 866 8έγζα. 
Ῥζγαδ- [πὸ ὈὰγΥ : “βϑὺ Ὀθέουβ οὐῃϑι ὑμίπρβ, οἤοοβθ,᾽ 866 ἀδ-ϑέϊηδ. 

Ῥγδοϑίο ργϑθβίϊ γὙϑϑανὺ : ΑὉ]. οὐ ᾿ργασϑβίιι8 τ- ᾿ργαοϑδίξιι8 (οἴ. Ῥοβῦμβ --- ροβὶ- 
ὑ5) Ῥαχύ. οὗ ἔφγαε-8ἰγ “5ϑὺ Ὀθίογσθ᾽".--- θῆοθ ργαοϑίδ τϑιταῦ, ΘΧ ὨἸΪῦ 
(ΟΡ. ργα6-8{Ὁ 6ΧΟ6]). 

Ῥταδβδίοίοσ ργδδβίμπίοσ νναὶϊῦ: “βϑὺ οῃθβϑὶξ Ὀγ,᾽ ΒΤΟΙ,.- οὔ. 8015 Β6αὺ Εἰ. 
δίωϊϊ βἰαϊο {11 βίοοῖ, οἷ. ΒΤΈΙ,- στέλλω ΡΪδθοθ, ΤΥ, δἰοϊζιξῥί, ΟΥ̓ΔΘΥ, 57.- 

βἰίοἰζαιιϑ. 
Ῥτγαπάϊυπι ΠΟ : 

Ῥτϑίυπι τηϑϑᾶονν (Ε). ργαΐγο) : τε ραγένηι ϑοαυϊτοᾶ, ῬΡΕτό-ὀ Ῥαγῦ. ἔν. 
γαγό. 

Ῥτᾶνιιβ ογοοκθᾶ : “ ρογνογίθα,᾽ ΡΒ-νόβ, οἵ. ΡΕ- ρογ-, δῃ παρα-βαίνω ὑγϑιης- 
θΥ685. 

Ῥτοοίδα ργαθοΐδα (γσοοϑ]1ο τϑύϊοη ορβουσθ) ὃ ρσαρο- πο : 
ὌΓΘΟΟΥ ΡὈΥΔΥ (Ε).) : ΡΒΕΚ- αοὔ. Ταἴληαλι 8.81, οἵ. ΡΕΒΚ-5- Τγλῦν. ρογδηΐηιι 

Ἰοὺ Ὠΐγὴ ὈΥΔΥ, 866 ργοοσᾶς ρδϑοῦ. 

ῬΙοποπάο ὑγϑηάο 561]2Ζ6 : ἔτῸ) ργα6- -- ΟΘἩΨΕΚΧΡ- ὟΝ. σελ Ὅ6 Πο]ἃ, οἵ, 
σΗΥΝὉ- ἔχαδον 1 οοη ἰδ ηθᾶ. 

ὈτδΙυ πὶ Ὀγαοίιπιὶ ῬΥΘΒΒ- ὈΘΘΙῊ : -- ἔργο8- ἴηι ῬΒΕ-Β- }γεβϑῖ ἮθινΘ Ὀγθββθᾶ, 
ἔγοση ΡΒΕ:- 84. (οἵ. τρέζσγω ὈθΒ᾽ 6 τρέμω). 

Ῥτοπιῦ ῬΥΘ585 (Ε). ἘΣ. »γύγιξ ϑργωϊ.})} : ῬΒΕ-, οἵ. ργυϑϑοϑᾶ,. : 

Ῥτοίπι ρῥεῖοο (Ε). Εἰ. ργαΐδο ργΐχο ΝὈ.) : 
Ῥγίάθπι Ἰοηρ ἃρο: ΞΞ ργῖϊθ- (θην, 866 85α. - -(0η)1. 
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Ῥεΐσλυς ἢγθὺ (ΕἸ. ργίην ρυηιυγοβε ργίυεί) : Ῥϑοισηΐίδη ργύίϑηιις ΑΌ]., ἔγοση. 
ἜρΥῖβ, τὸὶ ἥργο-ἴβ ἴὺ. ργο- - ὕ} ΒΘΙῺ6 ὕθσιω. 88 δίδβ. 

Ῥτίοσ ἔοσσηθσ : Ὀἰββίση. ἴου "ρυῖγ-οῦ ρυ 8- 0} ἦγ. Ὀχϑϑοθᾶ. 
ὈΓῖ5-Οἰ15 Ὀγῖβ- ἰ115 οἹα : ργῖ8- 566 ργζηνιι8. 
ρτυϊνίρι5 βῦθρβου : “ὈΟΥῺ ὈΘίουθ ὑῃθ βϑοοῃᾶ τηϑυγίαρα,᾽ ἔν, 8ᾳ. (ἰ ὑῃ9 

ΟΥ̓Ζ. ΒΘ.86 οὗ “ Ὀρέογθ᾽) -- 6ΚΝ- 8566 σίρηδ. 
Ῥεῖνιι5 βὶηρ]6: “Ῥυὺῦ ἴῃ ἔγοηὖ, βοϊϑοίθα,᾽ Τ᾿ββίτη. ἴοσ ἤρυῖγ-υιδ ἔργϑουιιδ, 

866 »γζηνιι8. 
Ὁτο- ΡΥΙΘΗ͂Σ: πρό Ὀθσίοτο, ΟΙΥ. γ0- Ῥεθῆσχ, αού. 7γα- Ῥιϑῆχ, Τὺ. ργα- 

Ῥσυθῆχ Οϑῖδν. »γὸ Ὀοίογο, Ζὰ. 2γα- 8ὅΚ. ργά-. 
Ῥτγὸ Ὀοἔοσο (Ε). ρμγὶθα) : Οϑ]αν, ργα-, Ἰοὴς ἔογυη οὗ ργδθϑοθᾶ, 
Ῥτὸ 2 ρσοῖ [Ιηϊοτ]. 
ῬΓΟΌσι αἰβρτδοο: 
Ῥτοῦιι5 ροοα (ΕἸ. »γουὸ γϑρυϊθυθ) : }γ0- -ἰ -ΒΗΟ- 8606 ἀοοργδιι8. 
ῬΓΟΟΒΣ ΒΏΔΙΏ6]688Β: “ἱστηρογύαμηδίθ,᾽ ἔγ. ργοοῦ ἀθγηϑηᾶ (Ἐ' 6ϑύ.), ΡΒΟΕ- 

θεοπρόπος Ῥγϊοβὺ (Ξ-ΞΞ ἔθεο-πρόκ-[ 5), 1.1. ργαϑοζίϊ Ὀθ5 Οϑ]δν. ργοδίξί, 8Κ. 
»ταφῆπαϑ αὐοβίϊοῃ, οὗ. ΡΒΚ- ΜΊΓν. οοπγχ-αἰγοΐην 1 ΑΒΚ, 866 »ΈΟΘΟΥ, 

Ῥζοςθῖῖα βίοστα : Ξξξ ἔργο-οδἰ-α, 866 ρογοοὶἶδ. 
Ῥτζοςοσδϑ οἤϊοἕβ: 
Ῥτδο-δγι5 0811: ἔν, "ργδ-οιι5 Αἄ]. οὗ »γὅ (866 8ϊπο- 7.8), " δἀνϑδῃοθρα᾽.. 
Ρζοςι ἔδυ: τ “ρφγοσιΐμηι Νουῦ. Ὀἱγαΐη. ἔγρ, “ργοσιιν ἰΟΥ̓ΝΑ͵α, ἔρ. ρτο-. 
Ῥζοςι15 βυϊῦον : " ἀϑιλδηάίϊηρ,᾽ 8566 ργοοᾶς. 
Ῥτοά- Ὁ ρο [οὐ : ἔτουη ἔργδ.άι (866 ἐπ-αἀπ) -Ἐ 66. 
Ῥτοά-ἰ σίυπι ρογύθηῦ : “ργδάιν Ῥχϑϑοϑᾶ,  Α6Ηη- ἄ7δ, οἵ. 6 ἄθιν “472ι5 

Τοοϊδίιϑ " ΌᾺλ6 νοϊοθ ὑμδῦ Βροϊζθ᾽. 
Ῥτοοϊΐιπι ργϑοϊ σι Ὀδύ]6 : 
Ῥγοΐῃ -ἀα Ἰυβὺ 8βο: “ργδ-ἴην " δοοογάϊηρ ὕο ὑμδύ,᾽ 866 αἀφίπαάο. 
το 165 οὔἴὔβρυϊηρ : ΞξΞ ἥτο-οἱξβ, 8600 αὐοϊεϑοδ 3. 
ρΡτο-Ἰ1χι5 βυχούομϑα ουὖῦ: "Βονίηρ ἐογίῃ,᾽ Ῥασῦ. οὗ “ρτὅ-χιοΥ. 
Ῥγόσλο Ὀγηρ ουὖ: ἔχ. ργἄηνιιϑ ΟΘ]]ΔΙΘΣΥ, »γὸ -- Αἀ).-οηαϊηρ (866 φηιν ἀξηιδ). 
Ῥτδιτι πρὸ ΡΟ] Βἢ : “οδῦβθ ἴο 5:076}} ἑοσίῃ,᾽ μζα- [Ιυϑὐῦ. ηυΐϑέ 8.76}} ΓΤ λῦ. 

ηυϊξίηαϑ αἰϑυλῦ, 806 ηυιζέιι8. 
Ῥτγουμλιπίυγίυπι ργοπιοηξοσγίιπι (αὐδ8ὶ ἔν. ηνοηδὺ) Ὠθδα]δηᾶ : ἔγ, ργδ-ηυΐποῦ 
αῦ οαὖ, μῦκ-, 866 δηνΐηδῦ. 

ῬΓΟΡΘ θ 8. (ΕἸ. αρργοαοΐ, τοργοασἣ) : ργο- -Ἐ -Ῥό. 
ῬΓοΟ-ῬΘΤΙΒ αὐἱοὶς : ἔρ. ραγδ, "τϑδᾶν᾽. | 
Ῥτο- Ὁ {ι|58 ἔδνουτϑ]9 : ἐγ. ροίδ ἴῃ 86 οΥἶξᾳ. ταϑδηΐϊηρς οὗ “ο᾽. 
Ῥγορσίι8 5ρθοΐδὶ : -Ξ “ργοργῖιι5 Ὀ᾿ββίση. ἔοσ “ρ γο-ρυῖγ-ιι8 Ἴρτο- γυΥὴ8-ῖι8, 866 

»γϊζηνι8. 

Ῥιδ-ϑᾶρία γ800: 
ῬΓΟΒρΟΙ ῬΧΟΒΡΘΙΟΒ : -- "ργ-ϑρδγ (-ὃ- Βῃοχύθηθα δοίοσθ ἤπαὶ 7), ργ Ὁ 

ϑρδγ ὮΟΡΘ, ἔν. δρᾶϑ. 
Ῥτο- ἰδ] 1π| ΣΟῪ : ἐγ. ἐξία, “ ΒΘΥ168 οὗ ὑῃγϑδαᾶβ᾽. 

ό 



82 ἘἘΤΥΜΟΖΟΟσΖΟΑ2 ΣΔΕΧΟΟΝ 

Ῥτδίογνιιϑ (Ρ]δαῦ.) ὑσγοΐδσγνιιβ δηΐοι : “ὑΣϑΙ ] της ἄονσῃ, ἔΡ. »γὃ (»γο-) -Ἑ 
ἐ6γὅ. 

ῬΙδαῦ. Τταο. 2566 ργορίεγυξ 1Β ΘἸΌΠΘΣ ἃ ΤῊ 8- το ρ᾽ ΟΥ ἔΤΌΤη 8, αἰ οσοηῦ 
σψοχγᾶ. 

Ῥτιονίποίΐα ῬΥΟΥΪΠΟΘ : “ βου ΠΥ ΒἢὨΪΡ,᾽ ἔν. "ργδυϊηχιιβ Αα]. ἔν. "ρτδυιι (8.8 
ἰοησίηφιιϑ ἔν. ἰοηφιιϑ), οὗ, ΟΙαν. ρταυϊέϊ ἸΘα ; ΤΟΙ }γδ. 

Ῥτὸχ Ταὐοτ]. (ἔοσ ὕθστα. οὗ, σας) : ἔγοτα ργδ 3. 
Ῥτοχίπιιβ ποχῦ: -- ἕφγοο-δίηιιϑ ἔν. ἔργο- για Ῥοσὰ. ἔοσυη οἵ »γ0-ρε. 
Ῥτυΐηδ ΥἱΤῺΘ : Π)18βίτη. ἴοσ ἥργιγῖπα ᾿ργὥϑιπα, ῬΒΕσΒ- αοῦ. γί ἔγοβὺ Εἰ. 

Ἐ!. 7γροζα; ἔν. 8α. (οὗ. σοσρ. αθο. 1. 98 ἔτίχυβ δαυτσῦ). 
Ῥγῦμαδ ᾿ἴνθ οὶ]: - "ργῶδϑ.νια ῬΒΕΌΒ- οὗ, ΡΕῦΒ- 5Κ. ρίιιϑλ- ὈυΤΏ, 
ἩῬΡγάημβ. ΡὈ]υτα-ἴχοθ (ΕἸ. »ζιη}): ἔπροῦνος οἵ, ᾿προῦμνος Τπρούμνη : ϑ'γΥδ 

(ἔγογῃ Θϑυηδβθοῦβ Ρ] 1. 18. δ1). 
Ὀτγαγίο ᾿ὑο ἢ : “ῬΌΧΗ;,᾽ ΡΒΒΕῦΒ- 8660 »γῶπα. 
ἩΡτσίδηΐβ ομἱοξ τηδρίβίγαϊο : πρύτανις, ἴΥΌΤΩ “πρύ αἰδ]οοῦϊο ἔοΣ πρό ὈΘέοσθ, 

866 »7Ὸ0-. 
ἜΡ54115 ὑΙὰν (ΜΊΣ. βαϊϊαπά βὶ 4) : ψάλλω ῬΙυοΚ (1.6. [86 Βύσϊρ8). 
Ἡρϑίζίδοιβ ραστοῦ : Ἱψίττακος, 8180 βίττακος σιττάκη, Τα ΐδη δἰρίαοξ ῬΊΪ. 

10. 117. 

Ἡρϑυίία ὑϑιτπία αὶ υἱὴθ : ψύθιος ψίθιος 8 Υ]6: 
«Ρἴδ 561}: Ρτ- τί-πτε ὙὮΥ, οἵ. Ρου- 110, ρὰξδ Β6]ζ, 8566 ροΐίϑ. 
Ῥῦδδ5 δαυ]ῦ: 
ῬΌΡΙ]οι15 ΡΟΌΪ οι. ρου] οο8 Ρυ 116: Ξ- “ροιιδάϊοοβ, ὉΥΑΌΥ. ρερᾶϊκε Τῇ. : 

ἔν. Ῥγϑϑοθϑά, ----δδορίίσυιϑ, ἔν. ρορεζιιϑ, 15 ἃ ἀἸ θγθηὺ πογᾶ. 

Ῥυάοδῦ 81} δβῃϑ7ηθᾶ : “8. βύσ θη, οὗ. ΒΡΟΡ- 8606 ροζίδ. 
ῬιδΣ ρόονοσ (ΟΟγβθθὴ ΑὙΒΒΡΥΘΟΙΘ3 1. 862) ὈΟΥ͂: ΡΕΥ- οὗ, Ῥυ- ὟὟἥ. τόονγζξ 

σιδη βοῃ. 
ῬΌΣῚ ὈΟΧΘΥ: ἔν. ριισ-ηιι. 
Ῥιυρηδ Ὀαύ]6: 
Ῥυρηιβ δῦ: ῥΡυα- πυγμή. 
Ῥιυΐςοσ ρυΐοποσ ροΐςοσ Ὀθϑυύ α]: Ρῃκν- οὗ. ῬΙΟΚΥν- ρζαοοδ. 
Ῥθ]δίσι ρα] ερίυπι ἤθαρδηθ (ΕἸ. ρεπην-ΤΟΥ 8): Ξε “ρϊθο-7ιηι (Β66 δᾶ7ινζιιδ), 

ἔν. 5α. 

Ῥύϊεχ 866 (ΕἸ. ριιοε) : -Ξ “ρδῖφα ἔν. πῶλος 866 8α.,) " γουηρ᾽, 
Νοῦ (1) ΡῦΙ.- οὗ, Ρυι.- 5ΞΚ, ρωζαζαϑ 8, Κἰπα οὗ ρτϑίῃ, νϑσυαϊη τ: (2) οἵ, 

ψύλλα 68, ΟΥΣ Αρ8. ἤρᾶλ, ἘΠ., οὐ 1Τλῤ, -δἱιιϑὰ. Ο]αν. ὀἰδδα, ΟΥ ΑΥΤΆ. 
ἴω. ' 

Ῥυ]υ5 βυρβὺ. ἔοδὶ, ομίοκοη (ΕἸ. ροοῖ3 ροιιέγν ροϊοοδῦ μεῖον Ῥιωροΐ): ΞΞ 
πριι-ηιι8 Ῥτ.- αοὔ. γα ἔοϑ!ὶ Εἰ. ἘΝ, βῆῖν, οἵ. ῬΌ1,- πῶλος γουῃρ δηΐσηδιὶ. 

Ῥυ]5 ΑΔ]. ἄδιϊκ: Ρ:.-ΝΟόβ οἵ, ῬΕῚ,.-κόβ πελλός ἀθΒκΥ,- ΟΥΡσδη τιλνός 
(ΕΗ βυο.). 

Ῥυϊπιοηξιπι Ὑ6]18} : “θοῦ ὑῃθ δρροίϊνθ, 8600 ροζᾶχ, ῬῚ- οἵ, ῬΕῚΙ.- 
γοϊδ. 
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Ρυϊπδ)υηρ: " δοαύϊηρ, ρυσρίην,᾽ ἔν. ροϊδριυϊδδ; ῬΟΡ. οὕγτω. ἕο "ρίηιδ»ὈΙΕ6δ- 
ΜΟΝ πλεύμων, οὗ. ῬΙΙΕῦ-τσι- ἷῦ. ρζαιιοξζίαϊ ἸῺρβ ΟΒ]αν. μἱυδία] Ὡς: “Βοαδῦ- 
ἱπρ,᾽ ἔτ. ρίωϊξ (ἃ5 Αρβ. ζωώπρε ἕρ. ζιώιργὸ Ἰισηῦ, δᾶ Εἰ. ζρλξϑ -ξ Ἰὰ ρ8). 

ῬΕΠΡα 580]1ἃ Ηθβὴ : “ ἐδῃρὶθ]6,᾽ Ρυκυ- οὗ, βΡζκνυ- ραϊρό. 
Ῥυίξυσπι βύδρϑ: 
Ριι15 Ῥούϊαρο (ΕἸ. ροιζέϊοο ριιῖ863) : ῬΟΙΧΖῚ- οὗ. ῬόΙΤῸ- πόλτος. 
Ῥυϊνῖηι5. ὈδῺΚ, ουβηΐοι (ΕἸ. ρου) : 

Ἠδγάᾶὶγν οὗ, ΒΡ:ὺ- Τυϑὐὐ. ὥρίϊιοοηϑ ΟὙΒΉΪΟΙ, ἔν. ἔρέζισα ὙΛΘΥΒῊ -ρὙ 888. 
Ρυϊνῖβ ἀυδὺ (ΕἸ. ροισάογ) : 
Ὀὕπιοχ Ρυχηΐοθ (ΕἸ. ροιποο 080.) : “ἼἾΚῸ ἔοδτα ᾿ (88 Εἰ. ηιοογϑολαιηι τε 

“868, ἔοδϑ ἢ, ΡΟΙΜ- Αβ8. γᾶηι ἴοϑυῃ ΕἸ). 
Ῥυηρο ῥσῖοκ (ΕἸ. ροΐηέ ροιοο ΝΌ. ρμιηοῖ, Ν᾽. ριυηοπιθοΉ) : 
Ρὔπίςθιιβ ῬΌΥΡ]6: ἔν. ῥαηίσιιϑ (Ουρι ηἶϑη) ἴῃ 108 ῬΤΌΡΟΣ Β6086 οὗ 

“ῬῬοσπίοΐδῃ,᾽ ῬυΥΡ16 οοχαΐϊηρ ἔτοτη ΤΎΤΘ. 
ἘΡΟΡρΡὶβ βίθχζῃ : Ξ-Ξ- "ρῶρϊ8 (αἸδ8ὶ ἔγ. 8ᾳ., "6 ὈογΒ᾽ 1.6. [86 βύθθυβιηϑῃ 

“ῬΙδο6) ἴουῦ "φδρίβ, ᾿ἐπωπίς ἴγ. ἐπωκή Ἰοοκουῦ-Ὀ]806. 

Ρᾶριι5 ὈΟΥ (Ε). ρωρροί ρμρρψ).: 
ΤΡυγρισζα ΡΌΥΡ]6: Γπορφύρα: ῬὨοθηϊοῖδῃ ἢ 
Ρἵπι5 οἸθδὰ (ΕἸ. ϑριγσο): Ῥῦ- 5Κ. ρῶ- ΟἸθδῆβθ, οὗ, Ρυ- ρμέιϑ Αἀ]. 
Ρ[ἢ5 τηϑύου : ῬΡῦ-8 ρῶϑέιζα Ὀ]ϊδῦοΣ, οὗ, Ρυ-Β πύό(σ)ος ταδύξοσ ; ἔγοσῃ Ρῦ-, οἵ. 

Ρῦ:- 5Κ. ράγαβ, 866 ρῶξοῦ. : 
Ὀἢ5:15 ὈΟΥ, Ρι15}11:.5 ῥούν : Ρῦβ- Ρυβ-: 
Ῥθϊζοσ βίη: ἔν. ἔρῶξζάθ Ῥαγῦ. ἴσο Ρῦ- πύὕθω Τηδκο ἰο χού, ΜΊΙχγ. ὧν 
τη ομ]ᾶ, ΟΝ Υ. γ)ῶϊ γοὐύϑημθθβ αοὗ. γ2215 γούΐζϑῃ ἘΠ). γοιῖ, Τὐῦ. ρυὶ τοὺ, 
ΖΑ. »ῶ- ΒΚ, οὗ, Ρῦτ:- 51κ. ρᾶγ-. 

Ρυΐζοτς σούθῃ : Ρῦυ-, οἵ. Ρῦ- ῥγχϑϑοϑᾶ, 
Ῥυξοιι8 ἀσηρθουι, οἷύ, νγ6}} (Ε). ρίδ) : 
Ῥυΐϊὸ οἸθδηβθ, ὑίὴΚ (“ ἰδ ᾿ τὴν ὑμουρῃ 8) : ἔνρ. ριεΐζιϑ Δα]. 
Ῥυζιι βυλρβῦ. θΟΥ: “γουηρ, Ρυτ- ἠδ, »ιυέζέϊβ οἱ κ ΟΒἸαν. μάζα Ὀϊτὰ, Ζᾶ. 

»γιζλγα βοῃ 5Κ. ριιἐγάϑ. 
Ῥυΐι5 Αα]. Ῥυγθ: Ῥασχῦ. ἔγοση ΡΌ- πτύον οί ηρ- 80, ΟΥΟ. γοισθόη, βιἔ, 

οὗ. Ρῦ- ρῶγιιδ. 
ΤΡγοῖυδβ Ῥα : Τπύελος ὑχουρῃ: 

ἩΡΚΥ͂Ρδ: πυῦγή: 
ΤΡ  ταῖιῖβ ρυγδχηϊᾶ : πῦραμίς ψὨΘαύΘη οδἶΚΘ, Ὀγγϑυαϊα (ἔγοση 108 Β88}6), 

πῦρός ὙὨΘϑί. 
ΡΨ 586 βρὶῦ ουὖῦ : πύϑυτίζω, Ὠἰδδίχη. ἴοσ ᾿πτύτίζω ΒΡσῦ- 866 8ριιὅ. 

αιδάγα βαῦδτο (ΕἸ. Εἰ. σμαγγν ἷ δημαά δηιιαἀγ0Ὴ}) : ἴον "χιαί-τα (ν 1} ἃ ἔζοτα 
χιιαάγιν), οὗ, ἐγ ψιυιοίγιϑ, ΚΥΑῸ-, "Ῥοϊπύοα᾽ (1.6. αὖ Θδ ἢ οΟΥ 67), Αβ8. 
λυὰξ ΚΘΘᾺ Εἰ. τολοΐ, 

ᾳφυδάτσίηρ η 400: ἴον "αυασγιν-οογξ, Βα. - σοηζιην, ΟἿ. 88}. οὗ βορέϊηρονέξ 
(866 οοὐΐηρορ δ). 
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αιδάσι:- ἴουγ- (Εἰ. οαγίϊοη, φιιαγαγέϊηθ) : ἴον "φιοίγά- (τὶ Ὁ αἱ ἔΥΟΤΏ ΒΟΤῺΘ 
Οο]ὕϊο ἀϊδ]θοῦ, οἵ, ὑμ6 Βοϊρὶο ὑουσῃ-ἤϑτὴθ Θμαάτγί- διιγσίιηι ), Ζα. οαἰδτιι-ν 
ΚΥΕΥΨΥΒ- 8566 φιαξον. 

αιδογὸ 866Κ (Ε). χιθγ}): ΚΥ͂ΑΙΒ-: 
4ιι4 6580 851. : ΞΞ ἔφιιαΉ8-8δ (ἴοΥ ὕθγτηῃ. οἵ. σαγρο88δ ἄσ.), ἔν, Ῥγϑθοϑᾶ, 
411815 οὗ ψῇηδὺ Κὶπὰ : ἔν, "ριυᾶζιϑ Αα]. οὗ φιιᾶ ὙΏΘΥΘ, ο8.86- ΟΥΤη. ἔΤΌΤη 6, 

8606 ἐζ[ϊ8. 
ᾳιδίτπι ὑαβοϑῦ : - ἔφιαϑ-ζιηι, 566 σιυιαδί ζεύγη. 
4ι18πὶ ΠΟΥ͂ : -- "φμιᾶην ᾿χιιᾶ-ηνε ἔγοτα φᾷ 566 φιιᾶϊ᾽8, δ 566 ἕαηι. 
ᾳιδπέι5 ον ρτοαῦ : ἑουτηθᾶ ἔγοσῃ ψιαγ-ξιίην (θη 88 Αα]. ΝΝ υΐ.) 1.6. 

φιαην ἕνην οογγθ]ϑῦϊνθ οὗ ἑαμέμην (866 ἑαηζιι5), οἵ. ϑυῷ. ἄθο. 4. 10] 
60 ὑδηύσχῃ αἀυ]οὶδαι, ααϑηύμυτη οὐ Ἰαυ]αδ. 

αιδτίιι5 ἰουγίῃ (ΕἸ. φιαγί) : τε͵ "ξοίναγ-ο8 ΚΥΤΥἘ- οὗ, ΚΥΤΥΒ- (π)τρά-πεία 
“Τουγ-ἰοοὐθα᾽᾿᾿ 8016, δηἃ ΚΥΕΒΊΤΨΕ-ΤΟΒ τέτρατος ἴουγίῃ, [10. ζοίισίτίαϑ 
ΟΞΊν. δοίυγϊ αὐτο, 51Κ. σαξιγίμάβ Τουγί ἢ, 566 φιαΐξξιογ. 

4ιι45ἱ 4ιι451] αφιιαϑοὶ 88 1ἔ : ἔγουη ὕῃθ ῬΏγΑΒΘ “ ὕδηλ αὐϑὴ 8ῖ᾽᾽ (οἴ, “ ὕδια αὺϑ 
βθὶ 861 : οἱ ἔοσση φιεαλιϑοῖ, Κ6Υ), σι ΠὨ1ββίτῃ, οὗ -ην. ᾿ 

41185]}1}π| Ὀδβκοῦ: Κυαβ- Τἱῦ, ζάϑεϊιι5 Ο]δαν. ζοδα (τ "Κοβ-]8). 
αιιδίοι ἴουτ ὑ11η68 : -- ᾿φιοίγά, ΖΑ. οαέἤγιι8, 5860 φιμαξέιογ. 
αυδίϊδ 56 Κθ (Εἰ). σαϑᾷ οαϑηιτ6 7γασαϑ8 φιιαϑῇ, γοϑοιι6) : ἘΥΑΤ- πατάσσω 5Υ1 6. 
ᾳιδίίξιος αιδίιος αὐδίίζος αὐδίογ ἴουγ: ΚΥΕΤΥΕ οἷ. ΚΥ͂ΤΥΕ Οδβο. »ϑίου, 

τέσσαρες (-- ᾿κβέτβαρε5), ΚΥΕΤΥΕΙ ΟΙν. οοἰλίγ, Τὺ. ζκοίισογὶ ΟἾ]αν. δοί- 
νογΐ Ζἃ, οαἰδισαγε-, κνετυόμ οὐ. βάυδν' Αρ8. γεόυον Ἐ)., Ζᾶ. οαἰδιισᾶγο 
5Κ. οαξυάγαϑβ, ΚΥ(ΤΥ)ΟΒ Αττλ. ἐλδογ-Κ. 

“ατὰ -αὸ (Αὐῤ᾽ 5) δηᾶ : -ΚΥ͂Ο -ΚΥΞΒ ἔν. φιΐῖ, οὗ, -ΕΥ͂Ε τὲ, Ζα. 51κ. σα, δὰ 
αοῦ. πϊ-ὦ πθαῦθ. 

4160 δῖ 8016: -- "φιια)-ὃ ΚΥΕΙ- οὗ, Κυι- Ὗ. ρίαι ἴο ον. 
αΠΙΘΓΟΙΙ5 ΟδΚ: τὸ "αιμογχιῖι8 οἱ, Ἐοβῦ. φιογαιιδίιφην οΘἸΚντοοῦ, - ἔφ μΟΥ μι 

ΚΥΒΕΥ- Αρ8, γον λ- ΗΥ Εἰ. ([ΟΥ Θοηξαβίοῃ οὗ ὑγθ6- ϑΙη68 8606 Κᾶριϑ 7γᾶςσι- 
18). 

4ΙΙΟΓῸΣ ΟοΟΙΩΡΙ] δἰ (Εἰ. φιαγγοῖ) : “ Βίσῃ,᾽ Ἐ- ῈΒ- 5Κ. ρυα8- Ὀ]ον,, οἱ. Κ- υῈ5- 
ΟΝΟΥ. ναόδα Ὠἷδβ8 Εἰ, τυΐλόόχα ιυθαϑαγια τὐλῖξς ισλίϑέϊο, Κ-Υ8- ΜΠΤΠνΥ. οἂϊ 
Ἰδγηθηθϊοη. 

αι γ0 : -Ξ ἔσιιο-ἶ (ΟΥ ὕθστη. 866 ἀξ) ΝΌΣΟΣ, ροοὶ Οβο, ριυὶ, Κνο- ποῦ 
ΜΏογΟ, Ὗ. λιν “Ὦο, αοὗ. ἦναϑ Ἐἰ., 1υϊῦ, κὰδ αὐἱΒ ᾿, 3. ΟΒ]αν. ζονα αὐϑηαο 
Ζὰ, ζα αὐὶΒ, 5Κ, ζάβ αυίβ.. 

αιἱα ὈθοδΌΒΘ: Ξε "φιζᾷ ᾿σιιο-ἢ-7ἃ ἔτ. Ῥγδθοθᾶ,  Τηβύγαση, ϑηᾶϊηρ, οἵ. 
(σι μοὰῦὺ {6 -1-) 5Κ. ζά-γᾶ πῶς; 

αιΐϊάδπι ᾿μαΘ666 : “ Βοιηονηδὺ,᾽ ἔν. φμϊὰ Αοο. ΝΝοαῦ, οὗ φιὴϑ - Μ 566 ατρἕθηι. 
4185 τοϑὺ (ΕἸ. οοὐν ἄθοον φιυυϊέ φιιῖί6) : τε ἔσιιϊ-ὃδ ΚΥΪ- ΟἾδν. ρο-ἄϊῥῥ ἴο 

γοϑύ. 

αυΐπ Ὀυὺ ὑμαῦ: - "φιζολίηι, φιΐ ΑὮ]. οὗ φιυνήβ -- -πμην.. 
αὐἴηϊ ὅ : ἴον "σιζηο-η ἔτ, 864.» ΟἹ. 818]. οὗ δῥηνξ 2 -- "δ'5-η. 
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αιἴηᾳιο ὅ: - ἔσμόηᾳφιιο, οἷ. ΟἿγ. οὔϊο (ζυξ- ὑθοοσαίῃβ, ζὅ-), ΚΥΕΝΚΥΕ (πὶ ἢ 
ΚΥυ- ἴτουα π᾿ ΜΟΙ ἴοΥ 4) ἔου ΡΕΙ͂ΝΚΥΕ πέντε, αοὐ. βη}7 (-7 ΌΥ͂ 8.858:}118- 
ὑϊοη) Εἰ., 1}. ροπκὶ Ο]δν. ρρίζ (ἔον Ῥϑῃκ- 1), στη. λύμη, Ζα. ραποαη- 

ο ΒΚ. ράποα. 
αυΐρρε οοχύδί η]Υ : -- ἔφιιῖ-}ο, ψιιξ ΑὉ]. οὗ σιιὲβ - -)6. 
αὐτὸ ντδῖ} (ΕἸ. ογν): ἔγ, Οιιγϑ, " ἀϑηϑδῃὰ ἔμθ χἱρῃΐβ οὗ ἃ Βοχζωδῃ 

οἰ Ὁ] Ζθη ̓". 
4ᾳι|381} ψὯὸ Ιηἰοστορ. : ΚΥῚ- τίς, ΟΙτ, εἶα, Ο]αν. οἵέο ΝΝαΐ,, Ζᾶ, οἷ 5Κ. 

ζέην Νουῦ. (ἢ ἄς, ἴοσ ς, ἔτοχα ζάϑ, 866 φιιῖ), οὗ, Κνο- φιιῖ. 
αιὶ53 δῆγουο: ΝΌσΩΡΥ. ρώ, τὶς, ΟΒ]αν, οἵέο Νααῦ., Ζα, γιᾶ-οἶβ Ὧδ αὐ] 

8Κ. ηιᾶ- ἰδ δ αὉ]8, ἔν, Ῥγϑδϑοθά. 
αυἱϑρίδιτ ΔΏΥΟΙΘ : 866 -}6. 
αιιΐϊθαι δα ἀγορρίηρβ οὗ {γ668: ΞΞ ἘΝ Ἐφιιοοημοίΐαο οἵ. σιιϑοοϊίμην 
Βοδ ΟἹ ἴ1ὸχ Ρ]η. 16. 82, κοσκυλμάτια ΒΏΓΘαΒ οἱ Ἰοαῦδοσ ἔγσ. "κοσκύλλω 
ὕθδυ, Κνόβκυ- οἵ. ΚΥΈΒΚΥυ- κεσκίον ὑοῦ. 

4ι10-6116 8180: ἴον ἔφμοχιιο ἘΘαᾺΡ]., 866 -{ι6. 
αιοΐ ΠΟΥ͂ ΤαϑῺΥ (ΕἸ. φιοίο) : -- "φιοίἑ 8Κ. ζάϊὲ, οἵ. ἘνῈ-τὶ ΖΑ, οαἰξὶ; ΠῚ 

οὗ βα. 

ᾳιο-ἴ15 τ Ὠ]ΟῊ : ΤΌΤ ΚΥΟ- 866 σεξ - ἃ ὕδϑυτη. -το-. 

ταῦ δ5 σαρο (Ε.. Ἐ). γανό γουογίε) : 
ταῦυἷα Ὀγαν]ηρ ϑανοοδίθ : "τηδᾶ ἄορ, ἔγ. Ῥγϑδϑοϑᾶ, (οἵ. Θυϊηῦ. 12, 9, 12 
ΤΌ] Ἰαχϑί᾽ογθυ 6). 

Γασδσαιβ ὈΌΠΟἢ οὗ ζγδρθ5 (ΕἸ. γαϊδίη) : 
ταάϊι8 β δ (ΕἸ). γαν): "Βοσζδροϑᾶ,᾽ -- ἔγοαϊόβϑ ΒΟΡ- 8660 γδάδ. 
ταύϊχ τοοὐ (Ε). γααῖδ}) : νἘΡ-, οἵ. νβρ- ὟΥ. σισγοίἀάψη, Αοὐ. νακιγίθ ἘΙ. Ἐ). 

ογοματγα τυὐογί ιοπιογἐ]οΌΘΥΥΥ. 
ΓΟ ΒΟΙ8}9 (ΕἸ. γαοζδὃ γαῖ ΝΌ. ταδοαΐ γαϑὴ ϑυι δῦ. γαζὸ ὅζο. φγαζ61) : ΒΌ-, 

οὗ. Βὄν- γδάδ. 
Ἰτδοάβᾳ γδ δ γιδάδ (86 Ἰδβὺ ἔτοσῃ 1" ῤῥήδη, 866 ερίγδαϊμηι) Θοϑ ἢ : α 8] 18} 

(Θυϊηῦ.), ΒΕΙΡΗ- ΟΙν, για Ἰουγηογίηρ, Αρ8. στάση τϊὰθ Ἐ), Ἐ. γαϊά 
γοαᾶ. 

τἄπιοχ Ὠθχηΐδ, της δ5 Ὀ]οοᾶ-ν6886018 οὐ ὑῃ6 Ἰυπρβ: “ Ὀγδηῃΐηρ οὐὐ;᾽ 
ἔν, 8α. 

τἄταυϑ ὈΥΘΠΟΘὮ : ὁ δύτη,᾽ ἘΜό68 αγηλιιιϑ. 
τΆηδ ἴτορ: 

ταῦσθηβ ρυϊγα (Ε). γαπλῖο; Ὀυὺ ἴον γαπζ Αἄ]. 866 τερδ) : 
ἜΓΆΡΒΔη1:5 τϑα!βῃ : ῥάφανος : Ὀγ-ἴοττη οὗ ῥάπυς, 8566 γἄριίηι ἢ 
ΤΑΡΙΌ 5861Ζθ (ΕἸ. γαναρὸ ταυόη ΝΌ. ταυΐπο γαυΐϑἢ) : 
τριυτι ὑυσηΐρ (Ε). γαρε3) : ἘᾺΡ- ΟΗΟ. γιμοδᾶ, Τὰϊ. γόρέ, οἵ. ἘΑΡ- ῥάπυς, 
ΟΗΟ. γαδα; Ὀγ-ἴογτα ΒΕΡ- Οϑ]δν. γἔρα. 

τῶ-τιιβ [81 : Ἐ-, οὗ Β- Τὴν, ἐγέΐ ὕο βοραγαΐθ ; ὈΥ-ΟΥτλ ΒΕ- 866 γδέδ. 
ταῖϊβ γαῖ: Ξ "γείήϑ, ΒΕΤ-, 8606 γδηνιί8. 
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ΤΌΓΙ9 ΠΟΔΙΒΘ: - "γαυϊ-οι ἔν, γαυΐηι. 
ταυάιϊ5 τοάι5 γι 118 τοι: Ῥΐθοθ οὗ ὈΓ888: 

ποῦ ἔν, γῶζιδ. 

τανὶπι Αοο, ὨΟΘΥΒΘΏΘΒΒ : 
τᾶνιιϑ ὅτου (Ὀϑύνθθῃ γϑ ον δηᾶ Ὀ]06 Εἰ 680.) : 
τὸ- Ὀ8ῸΚ, ὉΡ (όσα. ὅθο. 8. 76 ογυσα σϑροῃΐύ - 18 ἩΪ8 1ϑρβ; 80 ἄνα - 

ὈδΟΚ, ὑ}.---Ἐ]. γα) : 
ΤΟ -(6116 βργυίηρ Ὀ80} : " βύυι ο Ὀ8οκΚ,᾽ 866 »}ε7-οο δ. 
ΓΟΟΘΩ5 ἔΥΘΒ : " οΘογηΐηρ ὑρ,᾽ Ῥαγχύ. οὗ "γεοοῦ ΝΌ. ἔν. ἔγε-σιι8 Αἀ]. οἵ γε-. 
τοεοίϊροσὸ γοοιροζὸ τορδὶη (Εἰ. γοοουογ): ἔν, "γόοιιϑ, 800 Ὀγϑθοθᾶ., - ρατό, 

οὗ, ,ϑυυ. 86 αὐἱοῦθ γθοίθυασθ “ σϑοσαϊῦ᾽. 
τοοί- γος σούυσηϊηρ : “ ἀοτηδηᾶθᾶ Ὀδοκ, ἔν. "γέσιιβ, 800 γδο Ή.8, -- Ῥγοοῦ, 

866 ρ»τοοᾶς. 
τοά- Ὁδὸκ (ἡ θηοΘ γοζοίαξ γορρεγῖ γορριζὶ γοίιῖ, Ῥοσῖβ., τοαἀῶοδ τοϊάζιηι 

γοϊϊὶρίδ γοϊϊίψμίαο, γοαοδ ἄς.}): Ξε "γο-άτι "γ6- αὐ (866 Ἰηαϊμ), ἘΓΟΤᾺ γ6- -ἰ- -αο. 
τοά-ἰπιὶδ οἱηᾶ τουμᾶ: 
τοάϊ-νυἱνιι5 υδβοᾶ δρϑίῃ : -- ἔγεαι-υτυιιϑ " αἰῖνο δρδίη,᾽ 8566 γεά- δηᾶ σπνἱνιι8. 
τοάμυνία τοϊανίιπι (Εἰ 680.)  ὐύ]ον : ̓8ηθἃ οΥ̓;, ̓  γεα- -- "αν 866 ὀχ ἐγιαιῦ. 
τδ-ίεγι ῥγοῆϊΐδ : τηϑᾶ γδίοχὺ τὸ ὕγϑθᾶ χὸβ ἔοσῦ “ἸΩΥ ἰπὐθσοδὺ ὑθηᾶβ, ηισᾶ 

ΔΤ δῖο Νοχῃ. (ἢ -ὦ Ργθβοσνθα Ὀθοϑῦβθ γὅ- 88 ὑδ θη 88 4].). 
το-ἔτᾶροῦ ὀρροβθ : οἵ, διυ7.7γᾶρον. 
Γαρὸ αἰγθοὺ (ΕἸ. ὀϑοογέ γιρΐο 80.706 δι 06) : “ Βύχϑίοῃη,᾽ οἵ. γοσὶδ ἰγϑοῦ, ΒΕ6- 

ὁ-ρέγω ϑὑχοίοι, οὗ. κοα- Οοὗ. υἱ-γαζγανν Ἰιῖῦ ἋΡ ἘΣ. γεασῆ, γἱοΐ, τίσλέ ταπῖ 
Αἄϊ]., Βα- ΜΙν. γίρίην 1 βἰγούοῃ, Ζᾶ. δγόσιε βταϊσῃὺ 51. γ7- ἀϊγθοῖῦ, 
βύγούοῃ, αὐὐδὶῃ, 8α- Ζα. αγόζ- ὈΘ6 βυγχαὶσηῦ, 866 γὅχ. 

τοι ἰρσὶο γι σὶο τοῖοι: τς ἐγοι-σίδ, ἔν. τοά- Ὁ "ἰοσδ Οδγ6, 866 ατ]ῖρδ. 
ΓΟΠΊΟΙσΟ ὨΙΠάΘΙΘΥ: τ "γο-πιθῖοο ἔν. γὸ- -᾿ ὅΚ, πιαά- ἸἸΏΡΟΥ πιαπά- (866 

γιαπαγα) ὃ 
ἐγουχοιπι ὕονν -ΤΟΡ9 : [ΟΥΤη θα 88 ὑμο᾽ ἔγοχῃ τό-, ἴοσ "γῶηνῶϊίσιι, ῥύμουλ- 

κοῦν Ραχύ. Νιοαῦ. οὗ ῥυμουλκέω ὕονν, ἔτ. ῥῦμα ον -ὙῸΡ6 - ἕλκω ἄγδρ. 
τϑηι5 ΟΟΥ: -ῷ ᾿γέϑηιοϑ (οἷ. ἐγιγοδηνόδ, Δ] δι ἸΠ807.) ἔγεί-ηνόδ, ἐ-ρετο-μόν, 

ἍΜΠΓ, γᾶἄηι, ἸΥΟΥᾺ ΒΕΤ- γαϊἧϑ, 

τϑηδ5 Κάπου (Ρ]αῦ. γίξη βίη. ΟἹ 88]. οἱ ζδ᾽ι.---ΟἿ;, γοϊΉ8) : 
το- ὩΙἀ6 Ὁ 5Β71116: ἔν, ηὔαάιιϑ, "Βῆονν ὑῃθ ὑθοίῃ,᾽ οὗ. Οδύυ]). 89. 1 αὐυοᾶ οδη- 

ἄϊᾶοβ μανοῦ ἀθηΐθβ γϑῃὶαϑύ. 

ἐγδηδ ἔῸΓ Ρ6118860: αϑυ βὴ (ὕ8:1.). 
ΓΟΟΣ Σϑόκοῦ (Εἰ. αγγαΐρην γαΐς γ6α801}} : ΞΞ ἔγδοΥ, ΒΈ-. οὗ, ΒΑ- γαζξὶδ ΥϑοΚου- 

ἴηρ, αοῦ, γαξἢ7ὃ ἈΘΤΑΌΘΥ. 

τΕρΡΘἢ5 βυδᾶθῃ : ΥΒΕ}ὃ"- ῥέπω 18]], οἵ, γῈΡ- Τὐῦ. εσίγρξίὶ ΒΗ 86. 
τδρδ ΟΥ̓ΘΘΡ : ΒΕΞΡ- Γῦ,. γέρο, οἴ. ΒΕΡ- Ζά, γαρ- δο. 

το-ρυάξιπι ἀἴνογοθ : “ δϑαύϊηρ Ὀ8ΟΙΚ,᾽ 866 ἐγί-ριεαΐζιηι. 
τὸϑ ὑμίηρ (ΕἸ). γεδι.8) : 5Κ. τ Ῥγοροϑυίγ. 
ἐγδϑῖπδα σϑϑίη: ἔῥησίνη Ιου. ἔογτα οὗ Τῤῥητίνη : 
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ΓΟΘΕΒ ΤΟΡΘ: 
τοῖα ῃϑὺ: [Γὐύ, γόξ᾽β βἷονθ, Εἴ- 806 γᾶτγιιϑ. 
Τοι15 αἰβρυϊδηΐ : τε ἔγδυιι8 "γζυιι8 (5806 ἀδιι9 ἀζυιι8) -Ξ- γιυᾶἐ 8 (ἴοΥ 186 ὑθσιηΐ- 

Ὡδύ: ΟΠ οὗ. ἀδριιι8 αὐᾳιᾷ 5). 
τὸχ Κκίπρ: ΟἿν. γῖρ ὅθῃ., αοῦ. γοΐζϑ γὰ]6 Ἐ). ἄγαζο (βΒθ6 απᾶϑ8), 81κ. γἄ)α 

ΤΌΙΟΣ (ΕἸ. γα)αλ) γᾶ)- ἰο τὰ]6, ΒΒα-, οἵ. ΒΒΕ6- τεσ. 

Ἰγδέος τηϑίουϊοῖδῃ : ῥήτωρ ΒρΘΑΚοΣ, νβῇ- ΟἿἹΓ. ὀνϊαίλαν. ψογᾶ, οὗ. ΥΕΒ- 
εἴρω (-Ξ "βέρ-)ω) 880. 

Ἡτῖο Ἐ. : Ἡῤῶ, ον "ῥῶς ἔτοτη ΗΘΌὉ. γόϑλ (ἢ -ω- ἔγογα ὦ μέγα 3). 
ἘΣΒοιρἤδοα Βρθασ : Τῥομφαία Βιποχᾶ (πΒθα 8.8 ἃ τηΐ88116 3), ΤὨσϑοΐδη (66]- 

1105). 

ἘΓΆγ Ππ11:15 ΠΔΥΤΏΟΩΥ : ῥυ-θ-μός, ἔτ. ῥέω ον. 
τίς ν61}: " ΟΤΏ ᾿ (866 ζαςεγηα), ΒΕῚΚ- ἐ-ρείκω 08. 
τιοἰηῖτιπι τοοἰηλιηιὶ ἃ Βα Δ ΥΘ ραγτηθηΐ : 
τᾶθο Ἰδυρῇῃ: 
τσ οο 5086. : “ βύγοίοῃ, ἔν. γερδὺ 
τῖροο τλοϊβίθῃ : 
ΣΙ, ΟΥ̓ΔΟΙ : “τυ ΐηρ᾽ Δ]Ο Ω,᾽ ΒΙ- 866 γέ. 
ΤΟΥ Βῆον ὑμ6 ὕθοίῃ: 
τῖρα Ὀδὴκ (ΕἸ. αγγίυο γἵνεγ) : “ ὕοΥΉ ̓  (866 {ὐξέιι8), ΒΕΙΡ- ἐ-ρείπω ὕθδ᾽σ ἀοΎΤΩ, 

ΟΝΟΥ, γα ὕο θαι ΕἸ. γϑεῦ γί τὺο ϑυθδῦ. γίνο, οἷ. ΒΙΡ- ἐ-ρίπνη ΟἹ. 

ὑρίβουβ οῃϑϑύ : Τῤῥίσκος, Ῥῃσυρίδη (Ποπδύαβ ου Τοῦ. Εἰ. 754). 
Τῖξι158 ΟΘΥΘΙΔΟΩΥ͂ : “ΘΟΌΓΒΘ;,᾽ Β1- ὀ-ρίνω δὑΐϊγ, οὗ, Β1- ΟΙΎ. γί, ΘΟΌΤΒΘ (866 

»οίονγιέην), αοῦ, γίηπαν τὰῃ ΕἸ. 

εἶν 115 τἱνῖηι15 Υἶνα]: ΒΪΥ- 866 γει8, οἷ. ΒΙγ - ΟἸδν, γζυϊπῶ. 

τῖνιι5 ὈγΟΟΪ: - ἔγῶτ-νιιδ "τγιγ-ευιδ ΤΥ. ταδὶ. 
τῖχϑ ὈΥΘῪ] : ΒΕΙ1Κ-8- οὗ, ἘΒΠΕ: γίοα, "ΒΡΙ10᾽. 

ἐ-ρυσΐβη γταὶ]ᾶονν, ὴ τε Ἐ;. γιιϑέ, ΟΒῖδν. γα γυδϑύ. 
ΓΟΡιγ βἰχθηρίῃ: ΜῈΙ7ν. γῶαα: ΒΟΟΡΗ- 8606 γῶζιιϑ, “τϑᾶ 88 ὕη6 βίβῃ οἵ 
“ἔβη 688,᾿᾽ οὗ, γαϊθ Αἀ]. 80 γόθιυγ οδκ, ἔγοσῃ 108 Ὀυ 8 δηὰ γουῃβ 
Ἰθᾶνθβ Ὀθὶηρ τᾶ. 

τοῦι5 συν. 8. 1656 56}0]. χϑᾶ : 8566 γῶζιιϑ. 
τούοδ ριδν: ΒδΡὴ- οὗ, ΒΟΡ- Αρ8. γὰἀξ γϑὺ Ἐ)., 8500 γαάϊζιϑ γᾶἄαδ.. 
τΓορσὸ 85Κ: 8οα- οὗ. ΒΕ6- γεσ, “ ΟΥὙ ὕο αὐΐδίῃ ᾿. 
Γοῦτ15 ὈΥΤῚΘ: ΒΟα- οὗ. ΒΕ6α- αοὗ. γίζαπ ὕο θδΡ Εἰ). γαζε. 

Νοῦ ἔγουη ῥογός 8110. 
ΤΌΓΑΓΙΙ ΒΚΙΥΤΉΒΉΏΘΙΒ: “τυϑῃΐηρ, Βοῦβ- ὀ-ρού(σγω τυ 8}, 8566 γιδ}. 
Γῦ8 ἀονν (Εἰ. γΟΘΟΥΩΔΥΥ) : ΒΟΒ- οὗ. Βο85- Γ10. γαϑα ΟΒΙΑν. γοϑα, 851. γάβαϑ 88}. 
ΤΤΟΒ8. ΤῸ86 (Ε). Ἐ᾿. ΘΟΡΡΘ6)..9) : ἀϊδ]ϑοῦϊο ἔου ἔγοϑϑα, Οβο. (οἵ. ὕϑσῷ. ὅθο. 4. 

119 τοβδυῖα Ῥαδρϑίὶ, Ῥαθβϑύυμῃ ἴῃ Τυυοϑηΐθ ΏΘΤΘ Οβοϑ γὙ88 ΒΡΟΚΘῺ) ἴοῦ 
"γοάϊα (οἷ, ϑΘΌϊη6 Οαιιϑιι5 ἴογ ΟἸαιαίι8), "ῥοδία Αἀ]. ἘΘτα. ἕν, Τῤῥόδον, 
ἡ ρόδον, οἷ. ΑΥ̓ΔΌ. Ἰτουογαὰ ΖΘΈΚΟΣ 980 Ὁ. 

Ρ. 
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τοίβ 66] (ΕἸ. δαγοιίολο τί τοϊΐ γονιό γοιηα): Βοτ- ΟἹ... τοί, ΟΗΑ. γαά, 
Τλὺ, γάΐαϑβ, Ζᾶ. γαέλα- ομαγὶοῦ 5Κ. γάξδαϑ ΘρΟΙι. 

τυῦοῦ ὈΙΒῊ : ἔν, Βα. 
τυῦοσ γᾶ (Ε). γος γεδν): ΒΌΡΗ-Β- ἐ-ρυθρός, Ο]αν. γζαγἥ, οἱ. ΒῦΡ9Η-Ἐ- 

8Κ. γμαλίγαϑβ: ΒΌΡΗ-, οὗ, ΒΟῦυθΗ- γῶζι8. 

ταῦτ ὈΥΔΥΔ Ὁ]: “ἢ γϑα Ὀθσυ θβ,᾿ οἵ, ῬὈχϑθοθᾶ, 
τος: Βεῦαν- ἐ-ρεύγομαι, οἵ. πδαν- Τὐν. γάσίιι ΟΒ]αν. τυσαΐᾳ, Ἀσαν- ΑΜ,8. 

γοσοίαῃπ Τηΐ., ΑΥτῆ. ογοαηι ὙΟΤΆΟ. 

τυάδηβ ΣῸΡΘ: “σϑὺ ησ᾽ ἰὼ ὑῃ6 σψἱὶμᾶ, Ῥαχί. ἔν, γμάδ (Νομπίαβ, οἱ. Ον. 
Τυϊϑῦ. 1, 718 οὐσία πηῦ δαυ]οὴθ σαθῃΐθ8). 

τιά!5 βυθϑύ, τοᾶ : ΒῦΡΗ- οἵ. ΒΌΡΗ- Αρβ. γδά Εἰ. Ἐ). γοοά. 
τυ 5 Αα]. γῶν: “τοϑᾶ,᾽ δη4 80 ΔΡΡ]16α ὕο ϑαχίῃ, πηϑύδὶ, ταϑαὺ (ο. Ἐ), Ὀσϑῃ- 

ὩΘῪ “ ΕΥΘ-Θ,᾽ ἔγ68ἢ δηᾶ Ὀσὶρ δ), ΒΌΡΗ- 866 γεδ67. 

τἀδ τοῦῦ: ΕὐΡῦ- Ζᾶ, 51. γιᾶ- σθϑρ, βῦνυ- Οϑ]αν. γψάαϊξί, ΒΕῦὉ- Αμρβ. 
γοδίαη, οἷ, Βουῦ- ΓΔ, γαμαὰ πολλὴ, 

τι! ατ15 ὈΤΟΪΚΘῚ. Βύομθ8 : “ ἔγθβἢ,᾽ οἵ. γωαΐ Αα]. 

τῦπι8 χοᾶ (Ε). γοαη) : ἀϊδϊϑοῦϊο ἴοσ "γώδιιϑ, γδδιιβ, ΝΌΤΟΥ. τοῦ ΥὙΌΓΤΟΒ, - 
ΒΟῦΡΗ- ΜΙΣ. γὥαά, Αοὐ. γαιια8 ΕἸ. Ἐ;. γμαάν, οὗ. ΒΌΡΗ- ΓΔ, γὰααϑ, 568 
γιδογ. 

τῦρα νυ] Κ]6: 
ΓΌσΙΘΩ ὑῃγοδῦ: 
ΤΌΠΙΟΣΧ Β5ΡΘΔΥ, ΒΟ0716] (΄ ἢ Ὠδϑύδίθ 168 68 ̓ ): 
ΤαΠ115 Ὀγθαβῦ: 
τπιοσ (ΟΥ̓ ὕθστη. οἵ, οἰἄηιου) ὕδ}κ: Ἐὖ- ὠ-ρόομαι ἨΟΜ], ἀρβ. γὥπίαη, οἵ. 

ΒΕῦ- ΟΒἸαν. γί, Βυ- 1.10, γιμὰ τυανύϊηρ, 51Κ. γι0- ΟΥΥ. 

τυπιρὸ Ὀγθδκ (ΕἸ. γον τοι γοίο γι)  ἘΌΜΡ- οὗ, ΕῦΡ- γῶρξδϑ, Τῖυ. γῶρξίἑ ὕο 
ὑχοῦ]6, ΒῦΡ- 10. γμραβ γουρῃ, 51. γωρ- Ὀγοδῖκ, ΒΕῦΡ- Αρβ. Ὀθγοῦζωι 
Ὀ6 ὈγΌΚΘΩ ΟἹ Ε). Ῥογεανυό γουό τοῦ γι} γιδδίοϑ, γιδὺϊς γι, 

τη, ἀαγ : 
τυποὶπα Ρ]8 06 (ῥυκάνη) : ἔτ, 8α., ὑνγίρβ Ὀδΐηρ οοΙηρδΙτθᾶ ὕο Ὠδίγυβ. 
τυηςὸ ἀθσργίνο οὗ μδὶν (Ῥθσβ. 4. 86), νγϑϑᾶ ουὖῦ : 51. ζιιο- ὕθδ, 
τι} 1811, τυβ ; ἔγῶδ Ὠ᾿δβίσχη. ἴον ἔγῶγο "γῶϑβο, Βοῦβ- 8606 γογᾶγιξ: ὨΘΏΘΘ 

ἐγγι οὐγιιδ) ργδγιιδ., 
τι" ἀογη ] 180 : 5Κ. γι0- ὈΥΘΔΙ ἤο Ρΐθο65, οἵ. ΒΕῦ- Οοὗ. γύιγ8 ΘΟΥΤΌΡΟἊΙΌ]Θ : 

Ὦθηοδ ἀδγδ ἀτγιδ δγιιδὶ γγὄγανο 3 ϑιιδγινδὶ 8οηυϊγιιζιι8. 
τι 5 ὮΘΔΡ ὕὉὉ : Ὠθηοθ αὐἀγμδ οὐγιδ3: 
τιιοί αἱσ ἃΡ: Βῦ- Οἶαν. γγέϊ ἀϊρ, οἱ, που- Τὐὐ. γάκἑ αἷᾷ ἋΡ : Ἀθηοθ γῶξα 

“ΤΑΪΏΘΥΔ1]8᾽ δγμδ3 βιδγιδ3, 
ΓΡΘ5 ΥΟΟΙΚ : “ ὈΣΟΙΚΘΗ,᾽ 566 γι. 
τβ οουηΐγυ (Εἰ, γοϊϑίογζηο) : Ἐσ-8 ΜΊΙΓ, γδο οἱ δΐῃ, οὗ, Βῦ-μ- αοὔ. γῶηιϑ 

ΥΟΟΥᾺ ΕἸ. 

γβοιπι τ βέιπι Ὁ 6.8 Ὀγόοχὰ (ΕἸ. γιϑὴ ϑαβύ,) : “86α ἴῃ [}6 ΘΟΕ 
ὕο Τ8 ΚΘ Ὀσοομλβ᾽ Β]1η, 28, 166, ἔν, ῥὑχϑϑοθᾶ, 
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ΤᾺ 55115 γῖϑιι5 τοᾶ (ΕἸ. γιϑ86,) : ΞΞ "γιμά-ζμ8, οἷ, ἘσΡ9Ε- για Αα]. 
Ἡπιδ ταῦ (Ε..) : ῥύτή : ̓ οΘαγαύνο,᾽ Ῥαχύ. Εἰθῃλ, ἔγτοσα ῥύομαι οὐγτο Ηάύ. 4. 

187 η. 
ΓΙΓ115 τοῦ : ΒΌΡΗ-"ΟΒ, 866 γα Αα]. 

Ἡϑαθδαίδ ΒΘ δίῃ : σάββατα, ΗἩΘΌ. ὁλαδδαᾶϊῃ. 

Βαθυί πὶ βαρυγγα βδηᾶ : ΡΒΑΒΗ- οὗ, ΡΒΆΒΗ- ψῆφος ὈΘΌ]6 3 
Νοὺ τῷ "βαηυιαπίηι ΒΑΜΑΗ- ἄμαθος βΒ8ηα οἵ, ΒΑΜΡῊ- Αρ8. Εἰ. βαπά. 

Ἴβδοςιβ ὑὰρ (Ε). δαοζ): Τσάκκος, ΗΘΌ. ἤϑαᾳφ: Ἐϊρυρίϊδῃη, οἵ, Οορίϊο βοΐ. 
ΒΑΟΘΙ οοηβθογθύθα : τ "860-γό- ΕΥ, ΘΟ ΈΟΥ, “ [0] ονγϑᾶ,᾽ 1.6. γορδιᾶθα, ὈΥ ὑὴθ 

ὥοαβ, οὗ. βεσμπάι8 Ῥγορὶ ΐουβ, ὄπις τοὺσὶ αὐ οη. 

ϑαθοιίπηι 5δο]1π| 5866 60111π| 56 0111Π| Τ806 : ΒΑΐ-ΤιονΝ ὟΝ. λοοαϊ Ἰλΐϑ : “ Θο.- 
ὨΘΧΊΙοΙ,᾽ ΒΑ1- 866 β8αδία. 

88. 6ρ6 οἴθῃ : βῃογχύ ἔου ϑαθρ6-πιηιογδ “ λῦῃ. ὕη6 ὑ8]6 ᾿πο]αβῖνο, 8δαθρ6 ΔΌ]. 
(οξ. Ον. ρϑύϑῃῃθ 4Ὁ].) οὗ "ϑαορί8 Αἄ]. ἔτ. 8α., “οσϑχηχηθᾶ, ἔθηοθᾶ ἴῃ 
(866 σιργοίιι8). 

δαθρδϑ ϑδρδβ πρᾶρθ (Ε). ἐγαηϑβορί) : “ΘὨΟΙ]ΟΒΌΤΘ,᾽ αἰδ᾽θοῦΐο ἔοΣ ᾿ϑαθᾳιινδ8 
ΒΑΙΚΥ- ΟΒ]Αν. οἰκῶ Βηθορίο]α. ΝΣ 

δαοίδ 8δίβ Ὀσυίβι16 (ΒΕ). βαξζῃ 80} : “θομα ὑορθϑῦμου ̓  ὕο 8 Κθ ἃ ὈΥΒἢ ΟΥ 
1106, 841-Ὁ΄ - Αρβ. δᾶ Ὥοοβο, Γἦ, ϑαϊέαϊ Ῥγϊβοη (’ ῬΙΪδοθ οὐ Ὀϊηᾶϊηρ ̓ 

ΟΠΙΔν. 887 ποοβο, Ζα. λαξίιν- Ὀτϊᾶρο, τοδᾶ (" οοῃῃθούϊηρ " 851κ. 8δέιι8 
ὈΙΠαΏ, ἔγοσὴ 8.4Α1- 866 ϑασοιζινην. 

ϑϑ 6 σιῖ5 σῦν ἤΠογοσ: 

ϑβϑαρᾶχ δουΐθ: “ροϊῃηὐηρ οαυοὖ ὑπ6 ψαν,᾽ 85.6- ΟΙν. 9αϊρίηι 1 νἱβὶῦ, αοὐ. 
ϑαζαη, Θουὐθηα (“ ῬΡοϊηῦ οὐδ᾿ [8 ϑάνθυβαυυ) Εἰ. βαΐτο, οἵ. 816- ϑᾶσίδ. 

ϑϑαρῖηδ ΟΥ̓ΔΙΏΤΩΪ ΠΡ : ΒΥΑΘΥ͂- σάττω (ἀἰδ]οούϊο ἔοῦ "σάζω "σβάγ-)ω) Ἰοδᾶ, 
ΖΑ. φαΐ΄- ϑαγγουῃᾶ 5Κ. 8υα]- ΘΙΔΌΓΣΒΟΘ. 

ϑβδαρὶο ἃτὰ Κθθῃ: “Βηὰ ῃθ ψϑυ,᾽ ἡγέομαι Ἰοδᾶ, αοὐ. 8δὔζ)ατι 566 Κ Ἐ)., 566 
ϑαρᾶα. 

βαρ τα δυτοῦ : 
ΒΑΡ ΠΊ6Ώ βϑογϑᾶ ΠΘΙΌΒ: 
Ἐβαριιτ ΟΙοδκ (ΕἸ. 9αἱΖ): δα 15} (γαχε. 1. 1. δ. 167). 
881 δβα]ὺ (ΕἸ. δαἰαα 5610-οοἸαγ) : ΒΑ1,- ἅλς Μδ88ο., ΟΙΓ. βαΐαγι, Τὐῦ. ϑωϊικα 

βδ]ῦ-Ὀοχ ΟὗἾδν. 8οζγ βα10, Αττη. αλ, οἷ. ΒΑ1,..0ο- αοὐ. Εἰ. δαί. 

᾿βδίαοδ Ὀσαρραγ: σαλάκων ; ἔτ. σάλος ὑοΒβίηρ, 866 ϑαζιίηι. 
Ἔα δρ ει τη) Η11κῖη : “ ἀθϑουνηρ 8. 5180Ρ,᾿ οὗ, ἰϑαϊαρίίία (-: "βαϊαρζία 

"αϊαρία) θοΧ οὰ ἔΠ6 ΘδΥ: 
Θ4110 1θᾶΡ (Εἰ. δαί) : ΒΑ1,.- ἅλλομαι, ΜΊγ, ἐα-86ῖ [8]. 
Ἡϑαϊἑμηςα Οοϑ]ϊο παγᾶ : δ] 8ὴ (ἴο ᾿υἂρθ ὈΥ ἰΐβ Ὀούδηΐοαὶ ᾿δγη6). 
δαῖϊνα (ἴου ἴδστη. οἵ, σίηρ-ῖνα): ΜΊΡ. δαΐϊε: ἀφ] 18ἢ (88 ἢσβὺ ἴῃ Οδύα]] 8) 3 
ΘΙ χ ΜΟΥ : ΒΑΙΙΚ- Αγχοθαΐϑῃ ἑλίκη (ἔοσ "ἁλίκη, οἵ. Ατοδάϊδῃ ζέρεθρον 

ἴοσ βάραθρον), ΜΊΣ. 8αϊϊ, οἴ, ΒΑ1.Κ- Α58. 8εαϊδ, Ἐ). 8αἴΐοιν ϑ δύ. 
88151:15 βα] θᾶ : Ῥαχύ, οὗ βαὐδ (88 γωυΐϑιι8 οἱ 7116) 1 5α]ῦ, τε "ϑαϊ-τιὃ ἔν, βαϊ. 
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88 [6 Π| δὐ Ἰϑδβύ: “βν γ, σίπουὺ αἰ Π σα] γ,᾽ ἔν. ϑαϊίιι Ἰοαρίηρ, ϑαἰδ, --- 
Μ Β66 απμέδηι. 

88 115 σοοα]δηᾶ : “τυπηΐηρ-ρτουμαᾶ᾽ ἔον οδὐθ]ο (866 ασόγ), Ζᾶ, λαγ- ῶο 
5Κ. 8α7- ΤΌΠ. 

156 ἴ1π|ὶ 568: σάλος ᾿οΒδΒίηρ, ΒΥΑΙ,.- Αρ8. δυοϊϊαη, 5.761} Ἐ). Εἰ. δισαϊΐοισ ϑιι 51. 
88.118 βαίοίυ : δϑαϊῶξ- -- "βαϊαυϊ-ἔ- ἔν, "ϑαϊ-ἄνιιϑ -- Βα. 
δ Ϊν 115 Βαῖ6: βῷ- ΟἿ... δἰᾶη βουῃᾶ, οὗ, 81.- δϑοϊίαιι8. 
ἐβδυθῆςα Π6Ὸ : Τσαμβύκη, Ατϑτηδίο βαδὸ᾽ Κᾶ. 
δδηςὶο οὐδ : ΒΕΝΚΥ- οὗ. ΒΕΚΥ- ϑασεῦ, 
᾿Ἰβδηάδ πὶ ΒΙ ἸῬΡΘΥ : σανδάλιον Ὀϊτηΐη,. οὗ Ἐσάνδαλον, ῬΟΙΒ. ϑοπαεὶ ΖΘΏΚΟΥ 

δ21 ἃ. 

Ἰβαηάδριϊα Ὀΐου: 
ἐβδηαϊχ βδηάθιχ νϑυτηϊ] ἕο : Ἰσάνδιξ σάνδῦξ, Τ γάϊΐϊδη (γᾶυβ ἂἃο Μαρὶ8- 

ὑχαύθυϑβ 8. 64). 

δδηχιῖβ βδηρθίδη Ὀ]οοῦ : ΒΑΝΟΥ͂Χ οἵ. ΒΑΑΥ͂Ν- ἀμνίον (ἴογ "᾿ἀβνίον) ὈΟΨ] ἴο 
οϑύοῃ δ νἱουτλ᾽ Β Ὀ]οοᾶ: 

8185 τηδίϊοσ: 
Ἰβδῆηδ ρτίταδοθ (μοὐ Ἐ). χαην): "σάννη ἔν. Ἰσάννας ὈΒοΟΙ. 
8δηιι5 βΒουηᾶ : ΟΗΟ. διοπα οχρίδύϊοῃ (ς τα κίηρ 016 ᾽). 
δδρᾶ. τηυδῦ : αἰα]θοῦϊο ον ἤϑαφμα, Τλῦ. δακωΐ τοβὶῃ ΟὅἾαν. ϑοζῶ 106. 
Ἰβϑρογάδ ἃ ἔβη : Ἰσάπέρδης, Ῥοῃίϊο (88 οογηΐηρ ἔγοσα Ῥομύ8). 
δαρὶο ὑδβύθ, υὐαογθίδηα (ΕἸ). δαυοιγ): 8Ε0Ρ- Αρ8. δόζαπ απ αἀογβυδηδ, οἷ. 

Β8ΟῥὈΡ- ὀπός Ἰ1ο6. 

Βατοὶδ Τηθηᾶ: ΒΑΒΚΥ- 10. δζγαγζαβ ραγτηθηῦ (ΟἾΝΟΣ, βοῦν Βα ϊσὺ δοούομ 
8671) Οἶδν. ϑγαζα. 

188 Γ158 88 558 Βρθδῦ : ΤἸσάρῖσα σάρισσα, ΜΙ δοοᾶοῃΐδῃη. 
ΒΕΙΡΌ ῬΓΌΠΘ: 88ΡὈΡ- οἵ, 8Ε᾿}Ρ- λαγρδ. 

,1βδιζᾶσιπι βογγᾶσιηι ρου : ΟΘΌ] 8ἢ, 11 οὔμοῦ ἤϑυηθβ οἱ τψῃθο]ϑᾷ 
γΘ}10168 (οςαγροτπίλνηι φαγγιιϑ ρῬείογγίξιη, γαράα, οουΐϊηγιιι8 ἐ88θι,η}) ὃ 

ϑεῖταρὶβ ἰὼ Ρ]δαΐ, Ῥοθῃ. 1812 (ἀοοῦζ) ἀορὶ ρύδ τλθηδ, ΒδυτΡἾ8 ΒΘΙΆ6.- 
ὑἱαχα : 

ΒαῖτὶΟ βατὶδ τϑοϑᾶ (ΕἸ. αϑϑατγῇ): 
βατίδρ ἰΥὙΪΏρΡ-ῬΔΕῈ : ἔν. ϑαγύέιηι "ἴῃ σοοᾶ γχϑρϑΐγ,᾽ Ῥαχῦ. οὗ ϑαγοΐδ; “»υΐησς 

086 ἱηρτοαϊθηΐβ 'ἢ ροοᾶ οΥαΘΣ, πλακίηρ ὑμθσ Βοσν  ο6 8016. 
18δὲ61165 αὐϊϑῃᾶδηῦ: Εὔχαβο. ζαξϊαθ Βαρρο Β. Β. 11. 1: ὁ Ὀοάγρυδχᾶ οἵ 

ϑαξοιχ{{68 ἢγϑὺ ᾿ηὐγοάποορᾶ ὈΥ Ταγαυϊηϊὰβ ΘΌΡΟΣΡυΒ, δὴ Εὐγυβοδῃ ὈΥ͂ 
οτἱρί. 

88.115. Θῃηουρἢ (ΕἸ. αϑϑ6έ8 8.6): 8ΒΑτ- ΜΊΓΥ, ϑαΐπαοῖ, Βαϊ 5θοᾶ, Οοὐ. β8αέΐ [Ὰ}} 
Ε). ϑαὦ ΟΗΚΕ. 8αὲ βεὐϊθῆθάα, οἵ. Β.τ- 0, 9οἐὼ8 ΒΘ 15 νης. 

Ἰβδίγαρα νυἱσθυου : Τσατράπης ἐξατράπης, ΟΡ618. ζλολαίναραυᾶ ἔν. κλδλα- 
ἔγαην ἀογηϊηΐοη - ρᾶ- Ὀγχούθοῦ. 

δδίιγδ)α ΒΆΥΟΥΥ : "880 έν ης,᾽ ἔν, βδαίμν [Ὰ]}, 866 8αξίϑ. 
8δἴι15 ΒΟ (ΕἸ. 86α801})} : ΞΞ- ᾿8δοίόβ ΒΕ, οὗ. ΒΕ- 8δηιθη. 
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Ἰβδιυοα θεῖ ἃ βρίοθ: ἐἰσαύκαπτις ἢ 
βδιιοὶτι5 νψουμαθᾶ : ἔν, ᾿ϑαυΐσιι9, Οἶδα σαβακός τοὐξοη (ΕΘΒγο}.). 
βαντιπι βυδᾶνίιπι Κ88: του "υᾶϑίμηι, δᾷβίιηι, απϑδὶ ἔν, ϑιιᾶυΐϑ. 

56, ΧΙ) Βύοηθ (ΕἸ. δα88α Ὑα8) : ΒΑΚΒθο- ΟΗΟ. 8αῪϑ Κηϊΐο (οτχὶρ. οὗ Βἰπ). 
ΒΟΔΡ6 111 ΒΟΘΌΣΠ]πῤ βοδαἽ]}ιπὶ (Τγοηὐ 5 ϑοθασιβ, Κ οὶ] 7. 14) οδδβία- 

πϑῦ: ἔγουα "ϑοαδ-ἰμ)η, ΒΚΑΒΗ- δοαηιηῖην (6 οδδϑύθηρῦ, ἰῃβογίθα ἱῃ [ΠΏ 8 
ῬΘΙΓΟΥΤΏΘΙ᾽ Β 806, Ὀοΐηρ' ΘΟΙΏΡΑΙΘᾶ ἰο 8, Ὀ6ᾶ-Β6}). 

ΘΟΔΌΘΣ Τουρῇ, 5οαῦ Βούδρο (Ν ΟῚ 8’ 5οαργθ8. 70 8οαῦγοϑ ΒΗΟΌ] ἃ ῬΘΥΏΒΡ8 
ὍΘ “ΒΟΘΌΣΘΒ ῬΓῸ ΒΟΘΌΣΘ 65): ΒΚΥΑΒΗ- σκάπτω αἷς, Οοὔ. ὁζαδαη Βῆϑινθ 
ἘΣ, ἘΣ. δλω δραδὸν 8οαῦ, Τὰν. δζχαδξίὶ οαὺὐ Οϑ]δν. «χοῦ βουδρίῃρ- 
ἴσο. 

Ἰβοδοῆδ βοδηδ βδρθ: σκηνή ὈοοΟίΉ: 

βοβανα ΟΥΏΘΗ ; “Β660η ΟἹ ὑδθ Ἰοῇ,᾽ δοαόυι8 Ἰοξῦ, σκαιός (ἴοΟΥ ἔσκαιβό5), 

ΟἾΝΟΣ. δζοῖζα ὕο ΒΊΘΙΥΘ (ΟΣ 0} Βϑοομῃᾶ -- 866 ΟἹ υξυι8). 
δοᾶϊδα βίθῃβ: -- "ϑοᾶσαθ ΒΚΥΑὉ- οὗ, ΒΚΥΑΝ- ϑοαπαδ. ᾿ 
Ἴβοδίπλι5 ὑΠ0]6: σκαλμός : “Ῥοϊη θᾶ 5010 Κ,᾽ οὗ, σκῶλος βύακο δηὰ σκάλλω 

Ι Ὠοο. ᾿ 

ΒΟΔΙ͂ΡΟ οαΥνο: Β5ΚΓΡ-, οἵ. ΒΚ1Ρ- ϑοιϊρδ. 
Ἰβοδιτηῦηθδ, ΒΟΔΙΏΤΩΟΩΥ : Τσκαμμωνία, οοτηΐηρ, ἔτογη Μγυβὶα (Ὀίοβο. 4. 

168). 
ΒΟ Ώ 1:1) βίο0] (ΕἸ. 8λαηιδ᾽68}: Ξε "ϑοαδ- τη, ᾿ΒΌΡΡογῦ,᾽ ΒΚΥΑΒΗΕ- 10. ὁζαϑα 

ΒΟΥΒΘΒΒοΘ Οϑ]δν. δζοδα ὈσοκΊο, οὗ, ΒΚΥΑΜΒΗ- Ζᾷ. ςζοηιδ- ὕο ῬΙῸΡ 5Κ. 
δζαγυδῆ-. 

ϑοδ:ῃ! δ οἸτὰ (ΕἸ. 80})} : “7 ΌΤΩΡ ὕ},᾿ ΒΚΥΑΝῸ- σκανδάληθρον ΒΡΥΐηρ6 (ΕἸ. 
ϑἰαπαογ), ΟἿΥ, το-ϑοϑοαϊηα ὨΘ Ἰοαρὺ ξογίῃ, 51ς. δζαπά- 168}, 866 8εοᾶϊαθ. 

Ἴβοδθῆδ Ὀοδὺ: σκάφη ἱγουρἢ ; “ Βογαρϑᾶ οαῦ, Βο]]ονγϑαᾶ,᾽ ἔν. 8εαδὅ. 
ϑοδρι δα Βῃου] ἀοΥὈ]868 : “ὈΘΑΙΘΙΒ᾽᾽ ΟἹ ΜΨΏΪΟὮ ὕο ΟΔΥΥῪ 8 Ὀυγᾶθῃη, ΒΚΥΑΒΗ- 

᾿ ϑοσηλν) μην. 
ΒΟᾶΆρι15 γΘΥ1.- ὈΘΘΙῺ : ΒΌΡΡοΥΟΥ,᾿ ΒΚΥΑΡ- σκῆπτρον Βἰδ  σκήπτομαι Βαρροχὺ 

ΤΑΥΒΘ]ΐ, Ὀγ-ἴοστ οὗ ΒΚΥΑΒΗ- 8οαγηγηι. 
ἸΒΟδΤΊΙΒ ἼΒΒ86 : σκάρος ; ἔτ. σκαίρω ΒΚΙΡ. 
ϑοδίδο ρυβῃ : βκνατ- 110. δζαίαι 1 168}. 
ΒΟΘΏΓΣΙΙ5 ἸΔΥῶ6- Δ Κ]Θα (σκαῦρος, ἸΟΙἢ οαμΥΥ Α.}.) : 
860 611:18 ΟΥ̓Τ.Θ : “ ἀορῦ, γραυϊγτίηρ οχρὶ ὐϊοη,᾽ ΒΚΥΕΙ,.- οἵ, ΒΚνΟΙ,- Οαοὐὗ. ὁζαΐ 

Ι τηυϑὺ Ἐ), δλαϊΐ, ΒΚν1,- Τἱῦ, δκὶϊἰὶ ὈΘοογαθ ἰηδονύθᾶ, 
βδοπδάδ βῃϑοοὺ οὗ Ῥδροὺῦ (σχέδη, 120 οϑηύμυ ἃ.Ὁ., 80 ϑολοάα οδημοῦ 6 

Ὀοσγονθᾶ ἔγοσα ἰὖ: Ε). ϑζοίοϊ) : ῬΟΡ. οὕγσω. (αυδβὶ ἔχ, σχέδιος ΘΟΤΩΤΏΟΠ) 
ἴοΥ δοΐάα, 866 ϑοΐπαο. 

ἸΒΟΠΟΘΙΙΒ ΤΌΒΗ : σχοῖνος: 
δοίπάο βρ|10 : ΒΚΗΥΙΝῸ- οὗ, ΒΚΗΥΙΡ- σχίζω, Ζᾶ. ςοἰά- Ὀτοδκ 5Κ. ολίά- οαὐ 

ΟἿΗ͂. 
50 1114 ΒΡραυκ (ΕἸ. δίοηοὶϊ ἐΐπι861) : ἔν. "δοϊγυξύβϑ Ῥατῦ, οἱ ᾿ϑοΐηιδ ΒΪγ.6, ΒΚῚΝ- 

οὗ, ΒΚ1ν- Οοὔ. ὁζοίγναη, ΒΪη6 Ἐ). 
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8οῖο Κηον (Ε). γ66): “ ἀἸΒοοστ,᾽ τ ᾿ϑεῖδ Β5ΚῈ1- "βοραχζαύθ, ΜΊΓ. βοῖαη αϊΐο, 
οὗ, ΚΕῚ- κείω ΒΡ|10. 

ϑοῖρίο β βῆ: σκίπων : “ἴΟΥ ὑμτοσίησ,, ΒΚΥΪΡ- ΟΗΟ. 8εἴδᾶ Ὁ8]], οἵ, ΚΥυΒ1Ρ- 
5Κ. Ζελΐρ- ὈΏΠΥΟΥ. 

8. Γρι 5 βίγριιϑ συ (ΟΗΟ. 803), ϑυγρίςυ::5 τ 8}}- θϑβικοῦ : 
Β0ΟὉ 5 βαναυβὺ: 
ἸΒΟΟΠΙΌΘΙ ΤΒΟΚΘΙΘΙ: σκόμβρος: 
ϑοῦρδα ὑνῖρβ (ΕἸ. ϑοιυϊ]οη) : 
ἸΒΟΟΡΙΪ15 ΤΟΟΚ : σκόπελος ; “Ὀ]8606 οὗ οὐβοσγνδαύίοῃ,᾽ ἔσ. σκοπέω 866 8ροοϊδ. 
ἘἜβοογρὶι 5 βοουρίοῃ : σκορπίος: 
βοοσγίιπι 16: “ οαὖ ΟΗ͂,᾿ Βκνετόν Ῥαχί. Νοαῦ., 866 οογη. 
ϑοσζοῦ δ: Ξ "80γ27}8 ΒΚΆΕῚ- οὗ. ΒΚΕῖ- ΟΗΟ. ϑβογζαη, ΟΥ̓, ΒΚΕῚ- ΜΊΣ. 8ογοῖ 

ὃ ΟΥΥ, οὗ, Ἐ;. β8ογόαηι βογοθοῆ, δϑῆγίοῖς, ΟΠ οΟΥδοΡ. 

ἘβοΣΙΙ18. Οθοβθοδῖο: ΡοΡ. δὔγσω. (αυδϑὶ ἔγ. βα., “σηδυκοᾶ᾽ πὶῦ Πούο 68) 
ἴου ᾿ϑίγοδίτέα, "στρεβλίτης ἘΡ. στρεβλός ὑπὶδιοα (οἴ. στρεπτός ΟΥ̓ΔΟΚΠΒ] 
ἔγ. στρέφω ὕμστι, Εἰ. ἑαγέ ϑια δῦ. ἔχοση Τδῦ. ἑογίι8 ὑνγὶβίθα), 

ϑοσῖρθο νεῖ (ΟΗΟ6. ϑογζδατι, ἘΝ. ἀοϑογν 8ογίδϑ]ο βογυθηον βἤγῖυθδ) : ΒΚΒΙΒΗ- 
οὗ. ΒΚΕΙΒΗ- σκαρίφάομαι Βογϑίοῇ, 

ϑοσίπίι πὶ ομοϑὺ (Αρ8. 8ογΐη ΥΪς ἘΣ. βλγῖπα ; Οαν. ϑδζγύγα ΟὨΘδὺ) : ξξ "ϑογῶ- 
π-ύην ἔν, ϑογῶ ἴα, "ῬΙδ66 ἔογ Κοορίηρ οἂᾶβ δῃηᾶ θϑηᾶβ᾽. 

ΘΟΓΟΌ 5 αἰτοῦ (ΕἸ. 8εγοιυ): " ἀὰρ οαὖ,᾽ ΒΚΥΒΟΒΗ- Τυϑῦῦ. ὅζγαδέ ΒΟΥΘΡΘ. 
βοσοίδβ βοὺ : αἰδιθούϊο ἔοσ "βογῦδα, ΒΚΥΒΌΒΗ- οὗ, ργχϑθϑοοϑᾶ., " βοσϑύοῃηϊηρ ὉΡ 
86 στουπᾶ᾽. 

ΘΟΓΙΡΙΙ5 ΒΏΔΥΡ βύοῃθ: -- "βογδριι8δ ΒΚΕΟΡ- οἱ. ΒΚΕΡ- Αρ8. δοθ 0} 7", ΒΟΥΘΡΘ Ε). 
807} 8οιγυν. 

βογίδ ὑγάβ : Αρβ. 8ογδα σϑυταθηῦ Εἰ. δυγοιαά, βκεῦτό- Ῥαχύ. οὗ ᾿βογιδ. 

ΘΟΙΠΟΣΥ οχϑηλΐηθ (ΟἿΣ, δγδ-ϑογΐα αὖ βογα ον, ΟΗΟ. 8ογεέδην ΘΧΡΙΟΓΘ): 
“οἂὖ ἊΡ,᾽ ἔν. ῥγδϑοθᾶ. 

ΒΟΙΡΟ οαῖνθ : ΒΚῚ;»- 866 8ραἴρδ, οἵ. ΒΚΟΙ;Ρ- σκόλοψ βΒ'δο. 
βδοι ]ρόηθδα νοοᾶθῃ 5068: 
Ἴβουγγα ὈΟΒόΟΙ : -Ξ "ϑοῶγα "ϑοῦγα, "σκωρᾶς (οἱ. [8 5] νθ- ὩΘΙ68 ᾿Αλεξᾶς 

Δημᾶς ᾿Ἐπαφρᾶς Ἑ, ρμᾶΞ) ἴτογῃ "σκωρ-φάγος “αἰγύ-οαΐογ᾽ (οὗ. Ἐ). ἰοδᾶ- 
Θϑύθη). 

ϑοῦ816 ὑποηρ : “ΒΡ οὗ Ηἰᾶθ, ἐγ, δοϊξιι. 
βουζίοα ΔΒ} : “ βύσὶ Ὁ οἱ πἰᾶο, βκυτ- οὗ. 5Κῦτ- σοζέιηνι. 
ΒοιΓα, Βα ΒΥΘ ὑχαν (Ε). δομέίϊο ϑαβῦ. ζεῖ) : 

βου ΓΟ]]ΟῈΥ: σκυτάλη Βἰδῆ: 
βοϊζιπι ΟὈ]οΩρ Ἰθαύμου βῃ16]ἃ (Εἰ. ὀβοιμέολιοογι βηιῖγε): οἱ, σκῦτος Ὠ1α6. 
ἸΒΟΥΠΊΠΙΙ5 ΨΏ6]Ρ: σκύμνος: 
ἼΒΟΥΡΠΙΒ ΟΡ: σκύφος: 
88 Αοο. ὨΙΤΩΒ6]: ΒΥΕ (866 ηιδ), οὗ, ΒΕ ἃ, αοὗ. 8:-Κὶ ΕἸ. θαβῖς θυαδζ, ΟΝ]Δν. 

86, 8606 διέ. 
88- δραγχῦ : " ΟΥ̓ ΟὨ θ658611,᾽ ΑὉ]. ἔγ. φυϑϑοϑά. 
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ΘδΌιτπιὶ ϑδνιπιὶ ἰ8]]0ῸῈ: -- ᾿ϑαδδιίηι ΒΑ1Β- Αρβ. 88} το δηὉΪΤΩΟΩΥ Εἰ. ϑοαρ 
(σ δυ 8ὴ 8δῶρδ Ῥοτηδᾶθ Ῥ]ΐη. 28. 191 ἔγουη Τϑαϊοηΐο). 

βαςὸ ουὐ (ΕἸ). γίϑζ δοΐοη, 8ἰοἶ 6): ΒῈΚΥ - ΟΗΟ. 8. οου]ύον ΟΝΟΥ, ϑίσᾶθ β 0 Κ]6 
ἘΣ. οἶδ 8οᾶσο Τλαββοοῖζ, οἷ. ΒΟΚΥ΄- Αρ8. ϑασα Β8}.}7 Ἐ;., ΒΈΚν- ΟϑἾ]δν. δἔζᾳ 
1 ουΐ. 

86ς 63 ἔο]]ον Αϑθηῃ. 10. 407, Ηου. Ερ. 1. 16. 42: ἔγ, 8οηιογ.. 
ϑοςῖίδ ραίῃ (Ε). 8ορέ διε 8ιε146) : ἔτ. Ὀγδαθοθᾶ, 
ϑοοξίιι8 (6.911. 18. 9) 5δεϊιι5 1688: 

ἈΘΙΑΙΥ οἵ. Οοὗ. 8οίέλιι5 Ἰαΐθ, ψ ὶο ἢ Ὑ{111 οὺ ϑοοουμὺ ρου 86οίζιι8. 

Β6ΟΙ5 Οὐ 186, 56 61111:15 ΤΟΥΒΘ: Β8ΕΚ- ἑκάς δραχΐ, ΟἿΓν. δοοῖ, Ὀθγομπᾶ, 
ἘΠ Ώη.᾿5 ΕΥΘΡ. 868 “ὈΥ,᾽ 5Κ. ϑάοςᾶ “ὶθΏ, 18 ἔν, δοφΊΟΥ : ἴΥΌσὰ ἰῦ ΘΟΙΩΘ 

αἰέγίηδοσιι8 θαίγίηϑοσιι8 ὑγιἐγ 86 ΟΊ 8. 

8οα 5οὲ σἱϊμουῦ (Ε80.), Ὀυΐ : -- "5δα, ΟἸυδΐ. 98. ἀεθπι, 800 8ὅ- δᾶ 
-αἰηι. 

ϑοάσοδ 10 (ΕἸ. αϑϑίχε Ποδίασε 866 ϑιιΒὺ. δίθσο 8126 ΒΌΥΟΘαϑ6) : 8Ε- ἕδος Βθϑὺ 
ἕζομαι 5ἰὺ, οὗ. δίέαγι Ἐ“. ΕἸ. 8δοαξ 86, Τϑοῖζο, ΟΝ. 8610 88.α]6, Ζὰᾶ. λαά- 
δἰῦ 5Κ. δαά-, οὗ. Βοὺ- (9) ΜΊν». βαϊάΐζην 1 βού]θ, 806 διδ. 

αδά-Ἰἰὸ αἰβοοτγᾷ : ἔν, ᾿ϑδ- αἀτὸ (866 ἐγι-1), 866 8ὅ-, - ὁδ.. 

αδαδ 5οὺ]69: 58}᾽0- ΟἿΣ. 51ἃ Ῥϑδοο, [10. βδἐαζῥί δἰῦ, οἱ. ΒΕ}- 8οοδ. 
αδάιο αἰ Προαῦν (ΏΘΏ 66 8διζι8 α1]Ἐσϑηῦ) : “ ιύπουὺ ἀθοοὶδ,᾽ 88 τι οὰὺ 

(Ε680.), 8606 8ὅ- δηᾶ 866), - ἀοἴιι8. 

ΒΟ; 85 οοσῃῆθρ]ᾶ : 5Ε6- οἱ, Βοα- ὟὟ. λαιτ βου. 
ϑδρηΐβ Β]0Υ : οὗ, 85Κ. 8α)- βδὴρ 
86116 Ξε ἀκ (Τοχϑηϊίβ βοδυσαβ, Κοὶ] 7. 18) βϑαὺ : -- "ϑδάα, 866 8δδ. 

56 η16] ΟΠ66: Οβοϑδῃ (866 ἤυρυι 8) ἔοῦ ᾿ϑοηνχΐ "βδοηνεΐμην Αα]. Αοο. Νουΐ. 
ἔγοση 88ῈΜ- ἕν οὴϑ Ν, ουαῦ., 506 βίην. 

ϑδπιοη 8068; ΒΕ-ΜΝ οἱ. ΟΗΟ. 8ἄηιο, Τυὐῦ. δόηιοηψα Ο]δν. 8δηις, ἴτουὴ 58- 
ΟΙΝ. 811 (Ε). «λεϊοῖαρλ), αοὔ. δαΐατῃι ΒΟ Αβ8. δαοὰ βοϑᾶ Εἰ., 1 ὐῦ, 86 ον: 
“Φχονν,᾽ οἵ. ἴημι (Ξ- "σί-ση-μι) Βοῃᾶ, 

ϑδηκἰ- Π418: ἡμι-, 85Κ. 8δηιῖ-, οἵ, Β8μ- ΟὟ. λαπέλεν Ζουββ3 149 Ὁ, Αρβ. ϑᾶπι 
Ἐ). ϑαπά-Ὀ]1 πα, 

ϑδη1ῖ5 Π8]{-85: ἔγόσῃ ̓ βδηνϑ818 ΞΞ "δϑηι(ι)-ἴ88195 "δδηι(1)- 8818 (οἱ. χιυϊηφιιο8818 
Ἔνθ 8.5868), ἐγ. Ῥγδθοϑᾶ, - ἄϑ. 

αϑηχίία ἐοούραν (ΕἸ). ϑοπέϊπεϊ) : ἔν, ϑδηνΐ-ν “" Ὧ81}8 [η6 σπίαύῃ οὗ ὑ86 τοδᾶ᾽᾿.. 
ΘΟΙΏΙΡΟΙ ΔΙΘΥΒ: 5ΕΝ- αοὗ. δἰπέείπδ, Αττα. λαπαραξ, 51κ. ϑαπδέ, -- -ρδ7: “8.8 

οὗ 4ᾳ1]α;,᾽ ἔτ. ϑόηα. 

ϑοιηρίξογηι8 ΘὐΘΤΏ 8] : ἴοΥ ̓ 86ηΊΡ67-"18 ἾΥ. Ῥχδθοϑᾶ,, οἢ 818]. οὗ αδυϊξογηιιϑ 
(ἔν. αουϊέᾶϑ). 

ϑδοχ οἹᾶ (Ε). 8ὑγ ϑἰγγαΐ, ϑιιγῖψ): ΒῈΝ- ἕνος, ΟΙΓ, 8ε)ν, αοὗ, δἰπδὶρ8 Εἰ. [8θπ6- 
Β0 84), Γ10, 8όγια8, Αττη. λίη, Ζᾶ, λαπα- 81κ. βάπαϑ. 

ϑοηξίοδέιπι ὑποσΏ- γα Κ6 : ἔν. ἔϑοπῖθς ξουτηθᾶ ἔγοσὴ 9θηξ8 ΟἹ. 8.8]. οὗ ζημέοΣ 
ἅϊες. 

βοηιῖηδ, ὈΣΙρονυνδίου : ΒΝ ῚῚ- ἄσις τηυᾶ ἔογ "ᾶτις ἢ 
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βοῃξδ Ῥογοοῖνο (Ε). 806)1): “Ὑϑοορβηβθ 88 Ὀδϑίηρ, γθ08}186,᾽ ἔν. "δοη8 Ῥασί. 
(οἵ, ,γαθ-86}.8) οἱ ϑιίην. 

ϑοπί5 ὑμοτσῃ: 
8οηξι5 Σουρ: 
ΒΟρΟΙΟ ὈυυΥ: 
᾿βδρίᾳ ουὐ]6Η8} : σηπία, ἔν. Ἰσήψ ΒηδΚο: 
βορίοπι 7: ΒΕΡΤΙ (-ηι ἴοσυ -πὶ ἔσοση ὕῃθ ογᾶΐη)] ΒΕΗ͂ΡΥΜ-ΜΟβΒ, 866 αἰδοδηι) ἴου 

ΒΕΡΤΝ ἑπτά, ΟΙΓ. 86οιξ τ-, οὔ. δίδιύη Ἐ)., Αὐτη. ουίδη, Ζᾶ. λαρέαη- 8Κ. 
ϑαρίά, οἵ, Ταῦ. ϑορέψηυι ΟΒΙαν, 5δεαηινΐ (-Ξ "βορύ-ταΐ). 

βορίυδοίηίδ 70: ἐοστηθᾶ οἡ 818]. οὗ οοὐμαρίηίᾷ 80, 1.0. "οοϊιασιίπία "οοίδ-ἃ- 
σίηϊᾷ, 8566 ἐγτοίηίᾷ. 

ΒΟ΄ΌΟΣ [01]οὸνν (Εἰ. 8:6) : ΒΕΚΥ- ἕπομαι, ΜΊΓΥ. δοολλν 1 ἴο]]ονν, αοὔ. βαϊλοαν 
866 ΕἸ. (“ [ο]]ονν ἱῦ ἢ ὕμθ Θγ68᾽), 10. δὐκέϊ [0], Ζᾶ, λαο- 81. ϑδαο- 
ΘΟΘΟΙΏΡΒΩΥ. 

ΒΟΓΘΏ115 ΟΥΥ, Βογοϑοῦ ΓΌΟΥ, 1. 806 μού ἀγγ: 
ϑϑγίβ 180: “ἈΘαΥΥ,᾽ 5α. 
5δΓ115 στᾶνο: 50 88- ΟΗΟ. β8ινᾶγέε Ὠϑᾶνυ οὗ. ϑυδγ8 ὨΟΠΟΥΘΌ]Θ, οὗ, 5ΥΕΒ- 

ΓλΔῦ. διρογξὲ οὶ ἢ. 

ΒΟΙΣΩΟ ΒΡΘΘΟῊ : " Θοηηθδούθα᾽ αἀϊἸβοοῦτχδθο, ἔν. δογδ3. 
Β6ΙΟ ΒΟΥ: 888- Ὗ. λαϊαά ὈΔΥ]ον (- μοὶ-͵ἃ "..68-}8), Ζᾶ, λαῦλψα σοι 5Κ. 

ϑαϑμάηι, οἵ, Ῥ]Ὶη. 18. 141 800816 (᾿ σγ9᾽) ΤυΣΩΣ 8 ΑἹΡΙθυ8 8αϑίατη (80 
ΘΟ ΟΚΘΒ ΘΟΠ]. ἴου ἀϑίαην : ὮΘΏΟ6 ὅρϑῃ. 247.) νοοϑῃΐ.---οσξ, δξυξ ἔγοτη 88- 
ϑδηνθη, Ῥαγῦ. βαξΐιι5 ἔτοτζη 88ῈΕ-. 

Βαγο 3 Ἰοΐῃ (Εἰ. οοποογέ βϑογασο) : ΒῈΒ- εἴρω (-Ξ "ἕρ-Ἶω), οἵ. ΒΕκ- Γλῦ. δέγίβ 
ὑγοϑα, 

βογροζαϑίζγα βρ11}ὑ8 (0 Υ ὕθυύση. 866 ηιϑϊαϑίζγνι!8) : ἔτ. "ϑογρόγιι8 Αἀ]. οὗ βα. 
ΒΟΓΡΌΟ ΟΥΘΘΡ: ἕρπω, 51. 8α7-. 

ἩΒΟΌΡΥ Π!Ὲυπὶ 86 γρι]]} πὶ 5ογρ  Π]Πτππὶ ὑΥ͵ΩΘ : ἕρπυλλος, ἔΥ. ἕρπω ΟΥ̓ΘΘΡ, Βροὶὺ 
88 ὑπουρῃ αϊσθοὺ ἔν, Ῥσγϑϑοϑᾶ, (οξ, 8ϑαϊην-αοἰάιιδ ΒΟῸΥ ἔγοση ἅλμη ὈΥΪΉΘ, 
ὙΠῸῊ 8- ἔγοση δα). 

ΒΟΙΓΆ Β80Ὺ: 
ΘΟΙΓΙΠῚ ὙΏΘΥ : ΒΕΒ-, οὗ, Β0Ε- ὀρός, 51. ϑάγαϑαϑ Ἰυΐογ. 
86γιι5 1δύθ (ΕὟ. 8οΐγ' ΘΥΘὨΣΩρ) : ΟΙν, 817. Ἰοηρ. 
ϑοσνὸ ΚΘΟΡ: 

ΒΟΊνΙΒ 818 ν9 (ΕἸ. 8677): ἔτ. ῥῬχγδθοϑᾶ,, “ργούέρό᾽. 
᾿ΒΘΘΘΙΏ) ΒΘΒΘΙῺΘ: σήσαμον, ἴον ἔσάμσαμον, ΑΥ̓ΔΌ. 8οηιϑεγγι, ΖΘΏΪΘΥ 518 Ὁ 

Αββυσΐδη ϑωηιαϑϑαηιηνι. 

ϑδϑϑοδηδσίβ οἱ 600 ρουῃᾶβ᾽ ψοϊρηὺ (ατδονὶ 8) ἦν. 41. 15 δουΐξβ: ἔν. 9δϑοδηξ 
600 (-Ξ "ϑθ:-οϑγζοηἶ, 86; -- σογζιυθ)). 

5656115 Βαχύπογχί : Τσέσελις: ᾿ 
86586αιιΐ- 11: ἔτ, ϑδηιΐδδὶ- (866 86 118) -ἰ- -ιι6. 
ἐἰβδιίδῃΐιτι τη α] αν: “ ἔγθβῃ,᾽ σητάνιον (Ν᾽ αὐ.) οὗ ὑμ18 γϑᾶχ, ἔν, "σῇτες Αἰ. 

τῆτες 0818 ΥὙΘ8Σ, -- "τ[- ἣτες ἔν. τά 015 -᾿ ὕϑσση. -νο- - ἔτος. 
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ΒΕανΘΓΙ5 Βουϊουβ: Εχὺ, 1,10. ϑοσὼ 1 ξδιβύθῃ. 
8ὲχ 6 (ΕἸ. δἰθδία) : ΒΚ οὐ. δσαἱλδι Εἰ., 5Κ. δυάδι, οἵ. (1) ΒΕ κ8β Οϑ͵δν. 

δοδίζ, (2) ΒΥΕΚΒ ἕξ, Τὺ. ϑ)οϑχὶ (1688 ὕωθβθ ὕγγο 8.6 ἔσγοσῃ 888), ΟἿΨΧ, 
88 Ὗ. οδισθοῖ, (8) ὙΕΚΒ βέξ, Αὐτὴ. νοΐδδ, υ)Ὰ8Β ῬΣαΒΒ. εὐϑολί8 βἰχύῃ, (4) 
ΚΥΒΥΒΕΒ Ζα, ζἠϑβιυαϑῆ, 6. 

δὶ 86ὶ 1ξ : Ῥυοο τῦϊο ἔοστη οὗ ἔϑυαὶΐ Οδβο,. ϑνυαΐξ, αἱ : ἔτογη 8Βνο- αοὗὔ. δύ 80 Ε). ὃ 
ΗδΙάὶγν δαᾶ εἰ 1ξ,  ΙΟὮ γαῦῃοσ τὸ 110. 76ΐ. 

Β1Ό111:15 5161::15 τ δ ) 1 ν : 
“δὶς ὑῃπ8: -- "8ο-1-06 (866 λζο), 80 ΕἸ. ϑαην ϑϑζῃ, ὁ Ὧ6, ΟΙΧ, 88 [18 Νιοαῦ., 

Οού. 8α Ὧθσ, Ζᾶ. λα- ὅΚ. 9465. 

βῖςδβ ἄδορου: οὗ. Τὺ. δυζὶβ ΒΌΣΟΚΘ. 

ϑίςςιι5 ατὺ (ΕἸ. ϑαοΐξ ΒΏΘΥΓΥ) : τ "ϑύξ-σιιϑ ΕΥ, δ {ϊ8, οἵ, ΜΊΥ, δοΐβϑε (Ξε "αἰ Ό-Κίο8). 
51:-ΟἿΣ ὙΏΘΓΘΥΘΥ : ἔγοχῃ 8ζ, 806 ηδοεσιδί. 

δῖ βϑυ{16: -- ᾿ϑ-ϑδ- 20- ΑΥτη. π-ϑέϊην 1 βὶῦ ἄονχῃ (ΒΘαγοββ 8), οἵ. ΒῈ}- 
ϑε(οῦ. 

βῖ1:5 οομβίθ]δύϊοῃ : Ῥσγϑαθοϑᾶ,, " Εσχί,᾽ 88 ορροβϑᾶ ἴο ὑθ ζὔοοῃ. 
ϑίσπιτι ΓΑΔ ΥΚ : 816-, οἷ. δίσίϊία ἸΥΑΒΡΘΒ: 

8116 Ὁ διὰ β᾽]ϑηὺ (οὔ. δπδ-ϑίζανι αὈδῖθ, οὗ τὶ): “βούθ]θ ἄονσῃ,᾽ ἔγ. δεδδ. 
5116 Υ Ὀσοοκυ ον: “τον ΟΥ̓ Υνοσβ, οὗ, δέϊου δύίϊαγιιβ Υἷνοὺ ἴῃ Γι- 

οδιηΐδ: 

5116 χ Εἰηύ: 
5111-σογηίιπι, ΓᾺΠΘΓΘ] ἔθαβὺ : “πχθϑὺ δὖ ψῃοὴ μου βαῦ᾽ (μ6 οἹὰ Ἔοχη. 
ἐδ] 0) ἰμβύθϑα οὗ σϑοϊϊηΐηρ, ἔν, δοθδ -- ᾿οδγϑηα αἸΆΤΘΣ, ΟἸΤΙΩΌΥ, (678- 
παΐξμν οοηδῦϊ, 566 οδηα. 

510 τὶηΐογ- τ θοῦ (σιλίγνιον): 
51}1}4ὦ Ροᾶ : ἔτ, δίΐοα, " δγᾶ᾿. 
5] σι βηδα : ΤἸσίλουρος : Ἐϊ;σγρύΐδῃη, Ῥ]η, 9, 44 511υστὺβ ἰη ΝΊ]Ο. 
511:18 ΒΗ ΟΒΘᾶ : ΒΥ1-, 866 ϑξηγιί. 
8,18 δἰῖνα νοοῦ (Εἰ. δαυαρε) : 
βἰτΐα ΔΡΘ: ἔν. ϑιηυιιϑ. 
8::11115 δ116: ἔσο "ϑώηνῶζιϑ ΒΟΜ-1,.δ8 ὁμαλός 1ϑν6], 50Μμ- ὁμός ἴῃ ΘΟΙΏΥΊΟΙ, 

αοὐ. ϑαηιὰ βδιὴθ Εἰ., οὗ, 8Μ- ἁ- ὑορούῃοσ ἅ-μα τὶν, οὗ. ϑ8ιμγι8 ΒΟΙᾺΘ 
Ἐ;. ἘΝ. σαχαθ-δοηνδ, Αττη. δαην- ὑορούμοσ, Ζᾶ. λαηια ᾿ἷκο 8Κ. ϑαηιάβ, διιλᾶ 
Βῦν»- Οϑἶαδν. δαηυνΐ, ἵρ86, 8566 ϑοηιυδὶ δίηνιιΐ. 

βἰ Εἴ ὖ ΟΠ66 (ἔοΥ ὑθυτα. 866 ρξύμϊία) : 85Μ-, 8566 δἰηνιΐ, 
βίταρίοχ 5ἰπιρῖ1:5 872 }16 (ἔῸΣ ὑθσζωβ. 866 αἀμρίθα) : “88 .Μ-, 866 φοηλεῖ,. 
βίπιριυιπι Ἰαᾶ]ο : ἔν. βα., οἵ. ΟὔΤΔΌΥ. δορῖθα ΑΌ], Ῥ]Σ. 
βἰπιρυνίηπι ὈΟΥ] : 
βἰπλι} αὖ οηο6 (Ε). αϑϑεηιδὶ6) : τ-- "δίηνιζηι ΒΜ-10- οὗ. ΟἿΨ. ϑαηιαῖ 11 ἸΚΘΏΘΕΒ, 

ἔτοσῃ 8ΝΜ- 866 δἰηιϊϊγἴ8. 
βἰην 85 αἼΔΙΥΤΙΘΙ] : “τηδίοι,᾽ ἔν. δύηυϊ 8. 
51011:15 ἘΠ ΠΡ ΒΟΙΡΟ : σὶμός, ΒΥΪ-, 866 δξζιι. 
δίῃ Ὀυὺ ἰξ: ξξ "δι- πηι “11 ον, 
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Ἰβὶπδρὶβ τηυβίαγτα (ΜΗ. 8657) : "σίνᾶπυς ὍοΥ. ἴον Τσίνηπυς, οἱ, (σ)νᾶπυ : 
Εσυρύΐδα (Ρ]1η. 19. 171 βϑύϑθῃ ορίυσηυγη ἀθρυρύϊασῃ) ὃ 

βἰποῦσγιβ οἰθδὴ ([ῸΥ ὕθσιῃ. οἵ. ϑου-δγιι8): ἔν. ᾿ϑίη-σιιϑ ΒΊσθ Ὁ]6, 8ΕΜ-, 866 
ϑῖγιρ]62. 

βίηςϊρα 8] ἃ Ὠθϑᾶ : 8δηυῖ- - οαριι. 
ϑίπο σἱπουαῦ: 8.5- ἄνευ, Ζᾶ. λαπαγο, οἷ. ἅτερ, αοὔ. διριαγ Ῥυῖνδίθιυ Ἑ.. 

ϑιιπάεν, ὅΚ. δαπϊέάν νπιυμποαΐ. 

Θἰηρ  ϑδοὴ : ἀϊδϊθοῦϊο (7) ἔου "δίμομζῃ ὨὈϊταΐη, ἔσο ᾿δίποιϑ, 806 ϑίποξγιι8. 
βίη σι 5 Βο ἱηρ : ἔν, "ϑίηπριϊίδ ΥΌ., Βινα- οἵ. Β816- Α58. δζοαη Β'ρὮ Ἐ). 9 
βἰηἰϑίον ἰοΐὺ (ἔου ὕϑθσγη. οἵ. Ἰπασίβίευ ηυϊηϊδίογ) : 8ΕΝ- β8οπδα, “ΘΙ ο Σ᾽ (8 

ΘΌΡΒΘΙ βγη ᾿ἰκθ εὐώνυμος “ Μ6]1-ηϑιηθᾶ, Ἰοὔῦ,᾿ δηᾶ Αρ8. υὐπδίον Ἰοξῃ ἔτ. 
5Κ. ναν- ὕο ἀ68176). 

ϑἷηδ Ἰϑαᾶνθ (Εἰ. δί{6) : 
Βαγά]ν οὗ, ΟΝ οὗ. βδυΐπα βιυθβίᾶθ (οὗ ἃ ἘΠ ΘΠΠ86) ΒΥ1- οὗ, Βνῖ- Αρ8. δυζηνα 

αἰ Ζζίῃι 688 Ε). δισΐηι 3 δχὰ αἰζζγ. 
5ἴηιπι ὈΟῪ]: 
δἰηι15 [0]α: 
δῖρατγίιιπι ουχύδϊη : Ξε "δϊραγίιηι ἔν, σιρραγίίηι. 
Ἐβῖρῃο ΡὈΪρ9.: σΐφων : 
βίσοπιρβε (Ρ]ϑαῦ. ΑἸΏΡΉ. 78) 5 ΓΟΠῚΡ5 (ΟΥ̓ 1088 οὗ -6 866 ἐμϑέαγ) : τε- ᾿8ι7- 

δηι-}-86 Τηῖ. ῬοΣῖ. οὗ "ϑωγίηιδ ὕδι6 ὍΡ, Εἰ οϑύ. ϑυγδηιίέ Ῥογί., ἔτόΌση 8ὲι8 -ἰ- 
ἐηιδ; 80 ὑμϑάϊ ϑδίγθηιρ8 ἴδω ὁϑίο γιιαϑὶ τε “ἰοῦ δῇ δββαπιρύϊοι Ὀ6 δῦ, 8.8 
ὑπουρῃ,᾽ ἄο. 

ἐβίγρα (866 οχϑρεὴ 8110 λυμι: ἴον ᾿βϑέγρίνηι, "σίρφιον Ὀγ-ἴογτα οὗ Τσίλφιον : 
βἰβίο βίορ : ἔοστηϑθαᾶ ἔτομλ 1ηξ, δίϑίθγε -Ξ "5ἰ-δἰἄ-γε ἘΘαῸΡ]. οὗ 514- 866 86, 

οἵ, ἱστάναι Ῥ]806 (Ξ- "στοστά-ναι). 
᾿ϑἰϑέγιπι ταῦῦ]θ: σεῖστρον : Εἰαγρυϊδη (88 υαϑοᾶὰ ἴῃ ΕἰσγΥρῦ), Ὀὰὺ ἐοχτηθᾶ 

αυδδὶ ἔν. σείω ΒΗ8 ΚΘ. 

ἐβίβιιγα οονουϊοῦ: σισύρα: 
ἐϑϑυπιθγέιπι ταϊηὖ : σισύμβριον, ἘΘᾶαΡ]. (τ ] 0} θ βοξῥοηθᾶ ἴῃ ΙΟὩ. ὈΘέουθ 

υ, οἵ, ἐρυσίβη πίσυνοΞ) ἔν. θύμβρα ΒΒΟΥΥ, 866 ἐλψηιδτα. 
αἰεὶ5. ὑῃϊγδῦ: 
ϑἐτεγδθι 1806]; "σίττυβος, σίττυβον Ῥΐθ06 οὗ ἸθαίοΥ: 
διζιΐα 187: 
ἰϑιδγασάϊβ ϑυμθσα]ᾶ (Ε}.}: Ἰσμάραγδος (ἔοΥ σ- 8566 πυιγγα ), οἵ, 5Κ. 

ηιαγαζαίαηι. 
ἘΒΠΊΥΤΙΔ ΤΩΥΤΤὮ : Ἰσμύρνα, 866 πιμγγω. 
ϑοῦσῖπιι5 οουβίη (ΕἸ. Εἰ. σΟ261) : Ξε ᾿δυοϑγ-ἴπιι8 " δ᾽ βῦθυ᾽Β Βο,᾿ [Γ͵0. ϑεϑεγγπαὶ 

ῬΙΌΓ., ΒΥΕΒΕ- [Γἦδ. 968678 Βἰβύου Β, δηᾷ (σὲ -ἔ- ἔγοσῃ ὑῃθ ψοσαὰβ ἴῸΓ 
Ῥχοῦμου ἢ ΒΥΈΒΤΕ- ΟΙχ, ϑ8οίλαγ, οὔ. ϑυϊδίαγ' ΒἰΒύοε Εἰ., ῬΥ ΒΒ. ϑι068{7Ὸ 
Οϑ]δν. 8οδίγα, οἷ. ΒΥΕΒΟΒ- 8ΟΤῸΥ. 

ΘΟΌχίιι5 ΒΟΌΘΥ : “ἔγθ6 ἔγοϊῃ ἀγυ  ὨΚΘΏΉΘ88,᾽ 8ὅ- Ὀγ-ἴογτα (866 ἀδαγαηδ) οὗ 88-, 
Ἢ ἔδγύλιβ 866 δόγίιι8. 
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ἼΒΟΟςΙΙ5 ΒΙΡΡΟΥ : "σόκχος, Ζὰ, λαξῆα 80]6, οἵ, Ἡδδγοῖ. ἐσύκχος ῬΗγγαίδα 
ΒΠοΘ. 

ΒΟΟΟΣ αὐ μοΥ-1}.-Ἰδὺ; ΒΥΕΚΌΕ- ἑκυρός, Τιῦ, ϑοοϑοϊωγαϑ, Ζἃ, σαρφώτα 81. ρυά- 
φυγαϑ, οἷ, ΑΥ̓ΤΉ. 8687 Ταού 9 .-1 }.-]ΘΌ7, 566 ϑοογιι8. 

Θοςσίτ5 8}}Υ : ΒΟΚΥυ- ὀπάων αὐὐθηδδηῦ, οὗ. ΒΕΚΥ- δα, Υ. 
ΘΌΓΟΙΒ ἀα1]] : ἔν, 8ὅ- 5606 δσόγίι8 -ἰ- (ΟΥ νΤὶῦ. 
ΘΟΟΓΣΊΙ5 ραγϑηὐ-1-1ν : ΒΥΈΚαῦ- ὟΥ. ολισοσγιση, ἰοῦ Σ- Ὁ. -]ανν, Ο]αν. ϑυοϊγῶ 

(-ζ-, ἔου -8-, ἔγοση Τϑαϊοηϊΐο 2), οἵ. ΒΥ ΕΚΈΟΝ- οὗ, ϑυαΐδγα, 566 80087. 

580 6442115 [611οὁνν: “ροΐηρ᾽ σι ΟὨΘ, 566 ϑοζιηι. 
Θοάδο ῥΓΟΥ: -- "βωιμαξϑ, 81 αὐ ξθ “Ἰΐ γοὰ 816 1πο]ηθᾶ,᾽ οὗ, Αθῃ, 2, 847 

δι αοΥΘ ἰῃ Ῥγδ6]18. 

801 βυη: βαῦι.- Ὗ. λα, Τὰν. δάμῖο, οἷ. ΒΑΌΕΙ,.- οὐ. δαμίϊ, ἔτουα ΒΆΕΙ,.- 
ἠέλιος (ΞΞ- "σαβέλιοΞ). 

ἐβοιδπσὶὶ να55618: Οϑυ 8, Ἐσιλόδουροι (ΑὐμΘΏ 8.688). 
Θοΐθδ ΒΙΡΡΘΥ: “ΙΟΥ ροΐῃρ ἴῃ,᾽ 566 8οζιηι (8.8 ἐμβάς ἔΥ. βαίνω 50). 
Θοΐδθδ δῖ δοουβίοχηθα: “6Ὸ ΤΥ Ὑ8Υ,᾽ 866 δοϊμηι. 
58ο1161|5 ἤστηῃ (Ε). δοάα 8οϊ(67 δοϊαϊ67) : 51:.-, οἷ. 51.- ϑαϊυιι8. 
δοϊϊυπι 5θϑΐ : Ξ "ϑοαάζμηι, ΟἿΓ. βιυΐάο, Βοὺ- οὗ. 588}- 8606. 
ΘΟ] πιη8 5016 ηπηἰ5 (αὐδδὶ ἔν. απηιι8) Θρροϊηὐθαᾶ : “ οογηΐῃρ θη {6 

Τουμᾶ ἰΒ οοχτηρ]θύθα;,᾽ ἔν, Βα. - Ο᾿αηυϑ τουπᾶ, Οβο. αηιποα οἰτουϊΐνα. 
5011115 ψὨΟ]6 : Οβο. δοΐζο ὑούυσα (ἘΕ 68.) : ΒόΊ,γΟΒ, οὖλος, Ζᾶ. λαιγυα- 811 

5Κ. ϑάγνυαϑ. : 
Θοῖοσ οογηξογῦ : “τηθθ ἴο ρο,᾽ Βῦ᾽Ὁ- οὗ, ΒοΟΥ- 84. ὃ 
Θοίππι στουπηᾶ : “ΤΟΥ ροίΐηρ οὨ,᾿ 800- ὅδός γᾶν, ΟΝἾαν. λοαϊέἑ τα]. 
Θ01115 ΔΙΊ θ (ΕἸ. 8ιε161}} : “ ὉΥ σῃ6561ξ,᾽ ἔτογὴ 8δὅ- (866 8δδ)᾽»115). 
Θοῖνο Ιοοβϑ (Ε). αϑ8οῖ1) : “Ἰοὺ ρο,᾽ ἔν. ᾿ϑοί-υτι5 Αα]. ἔγοσω Β800- 8566 ϑοζμηι. 
ΘΟΙΠ115 ΒΙΘΘΡ : ΒΥΟΡ-ΝΟΒ 110. ϑάρπαβ, Ζᾶ. ἀναΐπα- 81. ϑυάρηπαρ, οἱ, ΒΝῈΡ- 

ΝΟΒ Αρ5. δυο ἄγϑδχ, 50}-ΝῸ 8. ὕπνος ΒΙθθρ, Οϑ]δν. δὥηϊ, ἄυτη. ζἤμι, 
. ΒΌΡ-ΝΟΒ ΜΙν, ϑἕαῃ ; ἔΤ. 80ροΥ. 

8015 συν : ΒΟΝΤΙ- οὗ, 5χτι- ΟΗΟ. ϑιυπάθα Βῖυ Αρ8. δῆ ΕἸ. 
ϑοῃίίοιβ βϑυΐϊουβ (οἱ ἃ σθᾶβϑοῃ ΟΥ ἀ1568856) : ΞΥΕΝΤ- αὐθ-ἔντης (ΕΓ. αὐτός) 

Ῥεοχρούγαϊου (Ε). Αἰβεηαϊ) αὐθεντικῶς δια θη ]οΆ}]Υ, αοῦ, ουϊγέδ8 Βύχοηρ,. 
οὗ, βυντ'- Αρ8. ϑβιειπα βουπαᾶ (Αα].) Εἰ, 

Θοπι5 βουπᾶ (Ε), Ἐ). ϑδοππεῖ; ΟΙγ, ϑοὴὶ ΟΣ) : ΒΥΕΝ- ΟἿΣ. 8θηΐηι, ΑΩ8. ϑυΐη, 
βοηρ, Ζᾶ. φαπ- ἴο βουπα 5Κ. βυαη-. 

βορὶδ 10]] : ἔσν. "ϑόριι8 Αα]. (506 οδηυΐ8) ἘΥ. 58. ; 
ΒΘΟΡΟΓ 5166Ρ: ΒΥΕΡ- Αρ5. ϑυφίαγν Ῥαὺ ὕο 5166} Εἰ. 80, Ζᾶ, χαρ- ὕο 8166} 8Κ. 

ϑυαρ-, οἵ. 5ῦ01Ρ- ΟΒἸ]αν. δἥμραϊξϊ, 566 8οηυγιϑ. 
Ἡβόγδαοιπι ὨΘΙΏΡΘΟΥ : σώρακος: 
Θοσ6Ὁ 5 Δ]]ΟΥ : Β88Η2- Οϑ]δν. 9γἄδαγ 1716 ΒΥ] ορ, Αὐτὰ, αγδί 1 ἄγϑηκ, 

οὗ, ΒΒΟΒΗ- ῥοφέω 5. 6]]ΟΥ,, ΒΕΈΒΗ- Γι. 5γίόδζιι. 
ϑογδιιπι βογνιπι (Β]1}.) βοσνὶοθ- ὈΘΥΥΥ (Ε}.): 587-ν, οὗ. ΒΒ0υ- ῥοῦς Βυτηϑο ἢ 

ῥο(ξ)ιά ῬΡοτιθρτδμπδῦθ, 5Κ, 5ὁγαὰ υγ' ἃ Ῥ]διηῦ, 
7 
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βογάδα αἰγῦ: ΒΥΕΡ- ἄρδα, οὗ. ΒΥΟΒΡ- οὗ. δναγίϑ Ὀ]ΔῸκ ἘΠ. δισαγίλψ, 5606 
διιάϑι(ηι. 

ΒΌΓΟΣ δῖιγοχ (ΡἸαυΐ, Ῥοθῃ. 1818 (οσϑῦΖ) ΒΏΣΘΥ-Ώ ΟἾ86 : ΒΑΌΒ- οὗ. 5ῦ8- 
ἔραξ (Νἰοαμαοι). 

ΒΟΙῸΓ δἰβύθσε : ΒΥΈΒΟΒ ΟἿΚ. δίων, Αὐτὴ. ζλοῖν, οἷἹ ΒΥΈΒΟΕ- Ζᾷ. φαλλατ- 51. 
ϑυάδβαγ-, 866 8οῦγϊζηιϑ. 

8οῖβ ἰοὐἱ (Εἰ. ϑογοουν): 8βετί- ΟΙν, δγοί ἢ, τον, ἔτ. δεν, " οοῃηπθοούοα᾽, 
8053ρ65 5ῖ5ρ68 (1.6. "59,605) 566 : 
ἐβρϑάϊχ πυῦ- Ὀγοντα : “ Ῥϑ)χη-οο]ουγοᾶ;,᾽ σπᾶδιξ ῬΘΊτα-ὈΥΘΏΟὮ : 
Ἰδρδάδ: σπάδων: 
ΒΡΑΙΘΌ βοδίϊου: 
Ἐβρδζγίιιπι οδραγύο- ΥΧ888: σπάρτος : " Βοα ἴἢ Τηδκίηρ ΤΟΡΘΒ,᾽ ἔν. ἀν κύω 

ΤῸΡΘ, ΒΡΕΤ- 8606 ϑρογία, οἷ. ΒΡΟΒΤ- 10. ϑραγίαβ Ὀδπᾶ. 
ἜΒΡαγιβ βρϑδσ: αϑυ) 8 ὃ οὗ, Αρβ. δρᾶν Ἐ). δϑραν (Ὗ. μαγ), ἀλᾶ ΒΡΕΒ- Αφβ. 

896} Ἐ. 

Ἡβραίδα Ὀγοθαβνοσᾶ : σπάθη Ὀτοθᾶ Ὀ]ϑᾶθ, Αρ8. ΕἸ. ϑραάε. 
Ἰβρδζίζιπι. 5ρ806: Εχυβοδῃ (866 ξα 5) ἔοσ "βραάίιηι ἔτοτη σπάδιον ΑΘοΙὲς 

ἴου στάδιον Υϑι06- ΟΟΌΤΒΘ. 

ϑρδοὶδ βρίοϊδ 8660 (Ε). ρέϊονψ ϑρίοδ 8ρί{6) : ΒΡΕΚ- ΟΗΟ. 5ρελδη ψϑθο ἢ Ἐὰ. 
ϑρῳ, Αὐτὰ, δραϑόηι 1 ϑινὶῦ, Ζᾷ. ςρας- Ἰοοκ 51. 8ρας- Ῥοτοθίνο, οἵ. ΒΡΟΚ - 

ΒΚΟᾧ"- σκοπέω. 
ΒΡΘΟΙ5 ον: “τϑέαρθ,᾽ ΒΡΕΚ- ΒΚΕΡ- (οἴ, Ῥγδϑοϑᾶ.) σκέπας ΒΏ6Ι 06 Υ. 
Ἐβρϑίδοιπι οἂνθ : σπήλαιον : 
Ἐβρδίυηςα οἂνθ : σπήλυγγα (866 οἡ. ρεγέϊοα) Αοο. οὗ σπῆλυγὲ, ἔν. ρτϑϑοορᾶ. 
ΒΡΟΙΓΠΟ ΒΘΥΘΙ, ἀθβρίβθ : “ ΚΙΘΚ ον, ̓  Αρβ. ϑρεογπαν Κὶοκ ἘΣ. ϑριγηι, ἔσχοσχῃ 

ΒΡΕΒ- ΝΗΟ, ϑρογγόη, βύσαρρ]6 Εἰ, δρὰῦ ΝΌ., οὗ, ΒΡΒ- σπαίρω, Τἰῦ. 85ριγες 
ΚΊΟΚ, 5Κ. δρῆγ- 76 1Κ." 

8ρ858 ὨΟΡΘ: ΒΡΒ- “ροὸ οχ;᾽ Γὐῦ. 8ρδι᾽ Ἦδνθ Ἰοίβασο ΟϑἾαν. 9ρξέὶ δἄνδιοο, 
5Κ, ϑρ᾿ᾶ- 51ΤΟῪ ἰθὺ ( ϑᾶνϑηοθ ᾽, οὗ, ΒΡ6- Αγβ. ϑρὄναπι Βαοοθοᾶ ἘΣ, 8ρεεά. 

Ἔβρῃδοσα Ὁ8]]: σφαῖρα: 
ϑρῖοβ 5ρδοδ (γυβύϊο, σε.) ροϊηῦ (Ε). ορίροί βρίξε δροκε) : 
ϑρΙηα ὑμοσ : ΒΡΙΝ- οὗ, ΒΡΙΝ-- ΟΗΟ. 9ρέμυϊᾷ οἷν. 
Ἰβρίπίοσ (Ν,ϑαΐῦ.) Ὀγϑοθὶϑῦ; “ δοχαρυθββίῃηρ, ΞΞ "ϑρίμοίου (ἢ ὕθσυα. ΟἹ 

δι} 8), οὗ ἐῶδο7), σφιγκτήρ ΤᾺ. 8016, ἔν, σφίγγω Ὀἱϊηᾶ, 

Τϑρίπιίιγηῖχ (ἱῦ ἢ ὕθετω. ἔγουα οδέ- μα) διν 18 ΟΘΥ ΘΟ ΘΙ ἔθυθῃβ ΘΧ 8..ἷβ 
Ρ]η. 10, 86: ἔν, "ϑρίηδγ, σπινθήρ ΒΡΆΥΚ. 

Ἰβρισγα 601]: σπεῖρα : ΒΡΕΕ- Οὗ. ΒΡΒ- 110. 8ρ᾽γὰ ὉΔ]]. 
Βρῖσγο Ὀσϑδίῃθ : “ ϑυηϊὺ᾽ Ὀγϑδύῃ, -- -Ξ "ϑρῶγό ἵν, "ϑρῶ-τιι8 ΑΔ]. ἔν, ϑρειδ. 
ϑρίϑϑιιβ ὑβῖοκ : Ξ- "βρίά-ἔι8 Ῥατῦ., ΒΡ10- Ἠθδυοῆ. σπιδνός 01086 Ἡόχη. σπι- 

δής Ὀτοϑά. 
ἐβρίδη σα]]ῦ: σπλήν, 866 ζΖδῃ. 

βρίαηδεδ βῃΐμο (10. 8ρἰοη ἴα) : τε "δρίδιιϊάοῦ ἔν. "ϑρίξηϊάιιδ γ6Ί]ονν, Αἄ). 
ἔν, ρχδϑοϑᾷ, (οἱ. ἄγώθο ἔν, ἄγίαιι8). 
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ΘΞΡοΪ πὶ 5Ρ0]]: 
Ἴβροηάβδ βἰάθ οὗ ἃ Ὀϑᾶβίοδαᾶ: “ρ]8οθ οὗ Ῥυθ] γ  ὩΘΥῪ ΟΝ Ὀθἕοσθ 

δούθηρ Ἰηὗο Ὀθᾶ, σπονδή 1ἸὈαὐϊοη, 566 9ρογιαθδ. 

ἘΒροπάξιζπι Ὠγτηι : ἔν. "ϑροπαᾶϊί8 ΑΑ]. οὗ "ϑροπάα Ἰϊθοίοι, σπονδή, 566 
86. 

5Ροηάρο Ῥγοχζηΐβό (ΕἸ). 8ροι)86) : ΒΡΟΝῸ- οὗ. ΒΡΕΝ- σπένδω ΟΗ͂ΘΣ. 
ἼΒΡοηρ δ ΒΡΟΩρΡΘ: σπογγιά, ἔτ. Ἰσπόγγος, 8660 ζιωησιιδ. 
ϑροπίο ἔγϑο)γ: 
ϑροσγίβ Ὀαβκοῦ : " ρ]αἰνθᾶ,᾽ ΒΡΕΤ-, 566 ϑραγξιηι. 
Ξρπιδ ἴοδχη : ἔν. 8α. 
5ρυδ Βρὶὑ (ΒΕ). 8ειρρμ67): ΒΡσῦ- πτύω, Ὗ. ξιοη ὃ, Ῥυ , Αστ. ἐλιιζἢ, Βδαλῖνϑ, 

οὗ, ΒΡΙν- Οοὔ. 8ρεΐνανλν Βρὶῦὺ ἘΣ, βριι6, ΒΡσεῦ- Γἷῦ. δρίάϊϊ ΟΝ]αν. ρζ)ῖ, 
δια βτυῦ- 511ν- 51. βλίλτυ-. 

ΞΡυτγοι5 αἰστὺν : ΒΡΒΚ-, οὗ, ΒΡΟΒΕ- 51. ϑραγς- ὑουοῆ. 
Ξαυδίοσ ἀρὰ ἰολλδον Ὁ ἯΙ πϑφιάαογ, οἷ, 8α. : 
54ιδηα 50816: -- ̓βοιιἄ-ηνα ἵν. Ὀγθθοθᾶ, 
5411} ῬΥΑΨΕ : ̓ΠλΙ λας 
οἰ Τηΐοη]. : οὗ, Ἐ). λῖβέ ιυ᾿ιῖϑέ, ϑιλἃ ῬΒῚ ψύττα, ἘΎΘΠΟὮ 96. 
τβίδάϊιηι Γυυ]οὴρ : στάδιον, Α60]. σπάδιον (866 8ραξίιη1) : 
βίδρῃμῃι ρΟ00] (Εἰ. δέαποῖ, δἰαιονοῖ, ἐαη 1) : ἔσοσα "δϑέορ-ὐϑ Αἀ]., οὗ, στεγανός 

6]086, ἔΓ, στέγω ἨὨο]ἃ νγαῖοσ, 8566 ἑσρδ. 
ϑβϑίδηιθη νατρ (ὟΥ. γεοία) : οὗ. στήμων, αοὔ. δέδηνα Βῦν  : " Βοῦ ἊρΡ;,᾽ ἔξ. ϑἰ6. 
ἰϑίδίδγα βυθοϊγαχᾶ : στατήρ ἃ ψοὶρὐ, ἔτοτη 514- οὗ. Β1Ὰ- δέδ. 
Ἰβίερβ ἄθοκ: στέγη τοοΐ, 8606 ἐθσδ. 
ϑί}δ βίαν: ᾿ϑέδία (ΕἾἼΘΏΘῺὮ ἐίξοϊ6), -Ξ "ϑίονυ-ἶα, ΒΤΈΒ- ἀ-στήρ, ὟΝ. βογόη, οὐ. 

ϑίαϊγηδ, Αρ58. βίθογγα Ἐ-., Αὐτὴ. 8-ϑέλ, Ζαᾶ, ορίαγε 8Κ. 8ιάγ- : ἔτ. ϑἰθγγιῦ, 

“βύχθν ᾿ δοουὺῦ 6 ΒΚΥ 2 

Θῇ61110 ϑίδ| 10 511116 ποῦ : ργαθοθᾶ,, “στηδυϊκοᾶ τ] βὕδβ᾽. 
ϑἴογοιιβ δέσει ἀὴρ : οὗ. δίογχιιζεηϊιηι ταῖχθῃ : Μούθ. (αυδ8ὶ ἔξ. 8ίδγηδ) 

οὗὐ ᾿ϑφιιογέιι8 ᾿ϑῳιογίβ ΒΚΥΕΤ-, οὗ, ΒΕΥΒῚ- ΥὟὟΥ. γϑσαγί, ΟἸΒΟΟΌΣΙ ΡΒ, 
ΒΚΥΟΒΤ- σκώρ ἀσηῃᾷ. 

ϑἕδυβ ὈΔΥΤΘῺ : Β1ΕΒ- στεῖρος, αοὔ. δέαΐγδ, ΑΥτη. 8.677, 51. βίαγΐϑ ὈΘΥΥΘᾺ 
ΟΟΥ̓ : “Ὠδγχᾶ;,᾽ οἵ, στερεός 80]14, Τγν΄ 8εἰγέ Β.ΥΘΏρΊίΗ, 

ϑίδσῃδ βριϑδᾶ (ΕἸ. οδέγαν ϑίγοοῖ) : ΒΤΕΕ- Οἶδν. ϑἐγδίί, Ζα. ςφίαν- 8Κ. βίαγ-, οἵ. 
51Ὲ- ΟΙἿΤ, 5γεί δὶ Βα θυοσηθηᾶθχη, Αρβ. Ε). ϑδίογην, 51 ἢ- δίγᾶυϊ ῬοΥΐ, εἰγᾶ- 
ἐι8 Ῥαγχῦ., στρώννῦμι στορέννῦμι στόρνῦμι; 8150 ΒΥΒΕΥ- Αρ8. ϑ8ἰγεουΐαπ 

βύγου Εἰ., Βτβοῦ- Οοὔ. βδἰγαιζανν ΑΡ58. 8ἰγοᾶ βύγανν Εἰ., 517 Βο- 10. δἰγάζα 
508}. 

βίοσηιιδ. Βη662Ζ6 : ΡΒΤΕΒ-Ν- Αὐτὴ. ρἤγηραϊ, οἷ. ῬΒΤΗ-Ν- πτάρνυμαι : ἔΥ. Βα., 
“ΤΩΒΙΘ ἃ ΠΟἾ86 ἢ ὕη6 Ὡοδθ᾽. 

βδίδθσίο ΒΏ00Υ6: ῬΒΤΕΒ-, οἵ. ῬΒΤῈ- ΟΙτ, 8γοηϊηι. 
5.114 ἄτορ (ΕἸ. δἐ{11 δα 058}.), ΞΟ! άπ πι (ἔν. οσααδ) ἀτορρίηρ: ᾿ϑέξία τε ἐδέϊγοῖα 

ἔν, βέϊγῖα. 



Ιοο ἘΤΥΜΟΖΟΟσ7ΟΑΩΑ͂Σ ΔΕΧΖΟΟΔΝ 

5.118 5ύ6 ΚΘ: -- ᾿ϑέμαιϑ, ΒτΌ η- Αρ8. δέμά, Ὀ1]1αν Εἰ, δέκα 3, 

5 ἐπηι5 5ϑὅακο, ροοᾶ (ΔΠ1:. δἰδαϊ ὑΠοΥΩ,, ΡΪ}) : τ "ϑέζδ-ἴω8 Βτ Β- (ΟΣ Βτ ὅ ΒΗ-), 
866 ϑ8έΐρμιῖα. 

βιίηρτιο αὐθηο : “ βύσί ΚΘ ΘΒ ΠαθΥ,᾿ ΒΤΙΝΑΥ͂- αοὗ. ϑέίσφατι ῬΌΒΗ. 
ϑιροη πὶ ΡΔΥῪ : ΞΞ- "ϑίΐρ-ρεπαϊζιηι, Υ, 8ἐΐ,8 - ρεπάδ. 
ΘΕῖραβ Ιορ: βτῦρ- ΟΝΌΥ. δἰ" βύυσαρ, 51. δίἥραβ ὑαΐξὺ, οἵ. βτῦΡ- στύπος 
βίῃ, 5Κ. δέμράϑ ὑαξῦ. 

ϑΕ1ρὸ Ῥγθββ (Ε). οὐϑέΐνο 8ἰουθογ) : 51 8}- οἵ. δίκρρα: 
βεὶρβ γι: 
βέίριυια βύδκ : τ "δένρυζα (ἸΘηΟΘ6 06 ἔΟΣΤΩΒ ἴῃ ὑῃ6 Ἐοχηϑηοθ Ἰαηρύδροβ, 

δηᾷἃ ὙΥ. 80η, βῦυ 010, ΟΗΟ. ϑδιμμβιίᾷ Ἐ).} "ϑέιιδ-ϊα ΒτῦΒ- (οΥ τ ΒΗ-)} 
Οϑ]δν. δέἐἥδιο διἴδίο βίδὶκ. 

βείριοσ Ὀδυρδίῃ : ὁ ὕθ ΚΘ ΘαΥ Θδύ- ΤΩ ΟὩΘΥ,᾿ ΕΓ. δέΐ}8. 
ϑΕτα αΥῸΡ : 
ΒΕ ΓΡΒ βίοοκ: 
αἴἶνα ΡΙουρῃ-δηα]6 : “ ὑ6}1,᾽ Βτῖν- οὗ, βτιν-- ΟΗΟ, βδέζες Ὠδύμ ἢ, 
βιϊδίδγίιιιϑ βιἰδιίδγὶιβ ἀθοθιύξα] : ἔν, δέἄξα δἰζαξέα Ῥἱγοῦθ ν6886] (ῃμοὐ " Ὀτοδᾶ," 

8.5 Β' ϑϑύ., αὐδϑὶ ἔν. ζαέιι8 Αα].): 

ΒΈΪΟΡΡιι5 ΒΟ ορΡι 5 518} : σῃμοχζηδίορ. 
διὸ δἰδμᾶ (Εἰ. ϑέασο βἰαπολίον βίαηζα) : 8τ- ἵστημι βού, Τὐῦ, 5ἐδἐΐ ἰγοδᾷ 

Οϑἶαν. δίαξὶ βυδηᾶ, ΖΑ. οἰᾶ- ὅΚ. δἰπμᾶ-, οἵ. 56τλ1- ΟΥΟ. ϑίᾶη, Εἰ. ϑβέίαμ δέοισ 
δεν, δια 566 αἀδϑίϊηδ. 

βίο ϊάιι5 ἅ1]] : ΒΤῚΟ-ο- οὗ. 511-Ὁ.ο- Αρ8. 8έοϊέ γι Ἐ). ϑέοιμέ: “ Βοὺ, 566 
»γασδίδίον. 

βδἴίογοα τηϑῦ: “βργϑϑᾶ ουῦ,᾽ 51Ὲ- Οὗ, ΒΤΕΕ- δέογη. 

ἐδίγαθο βαυϊηὐϊηρ: στράβων, 518Β-, οὗ. ΒΥΒΕΒ- στρεβλός οτοοκΚοά. 
βίγαρδϑ ουὐθυύητον : “τηδκὶηρ ἃ Βύσθ  ] ρ,᾽ τ-Ξ ᾿ϑέγ-ἄσθδ ἴσουη 51Ὲ- 566 

βίογπῦ -- Ἀα- απιδ-ἄσξα ΟἸΤΟΥΤΑΙοοαίοη, 566 ἀρ, οἴ. 8α. 
βίγαρσυϊιπι οονουϊθῦ: “τϑαθ ΤΟΥ βύσθιηρ,᾽ -Ξ ᾿δίγα-σιζιηη, ἔσοσὴ 51Ὲ- 

Ῥτιδθορᾶ, - 1α6- ε0-ἀσιζιηι ὈΟΠΑ͂, 566 αὐ. 
βίγαπιθη βίγαν : Ξ5Τ1Ε-ΜΝ στρῶμα ὈΘᾶ ; “ΒύΧΘΎΏ,᾽ 566 8έ6γη. 

Ἰβίσγαηρι! δ οΠΟΚΘ: στραγγαλάω, ΒΤΒΝα- στραγγαλίς Κηοῦ (“ ἐϊρῃῦ ᾽ στραγ- 
γεύομαι Ὠθδἰύθίθ (΄ ἃτὴ ὑϊ6α ᾽) στράγξ ἄορ (Ἢ Ῥγοββϑϑᾶ᾽ ουϊ). 

ἐβίγδμα βίγεπηδ οἹΏθη : ϑ'8 01:6 ἴοΥ "Ὠθϑι π᾿ (γᾶπβ ἀθ Μϑμηβίθυβ 4. 4), 
οὗ, 8α. 

βίγδημβ ὈΥΪΒΚ : ΒΥΒΕΝ- στρῆνος ὨΘΘΙΌΉ, οἵ, 5ΤΕΚ- Αρ8. ϑέψγη βύθσῃ (λα].} 
ἘΣ., Ῥχαβ5. δέ γηαισίδζανι Θατ ϑϑῦ. 

βίγορο 8 Κ6 ἃ ὨΟἾ8Θ: ΟΠοχηϑύορ. 
δίγδίδ βοϑ ]οὸρ : “Βαύοα;,᾽ ἔν, δέγία ξΌΥΤΟΝ : 
ϑίσι Ὁ Οὐδ : ομοχηδῖορ. 

ἸΒΕΓΙ 1115 ΒΟΓΘΡΘΥ: αὐδ5]-Αἀ]., ἔον ᾿δίγίρσίζα "ίγορίάα ἔτοτη Αοο, οὗ ἔστρεγίς 
Ὀγ-ἴοστα (οὗ, φάρυγα Ἰοῦδν φάρυγγα) οὗ Τστρεγγίς στλεγγίς. 

βίγιροϑιιβ ὑῃΐῃ : “ ἄγαννῃ ὑορϑύμοσ, βυβῦαν- οὗ, βτεὕῦπαν.- 8α. 
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ϑίγίηροι οἱμᾶ, ἄγαν ὑϊρῦ: ϑτεῦναν- οὗ. βτβεῦαν- στρεύγομαι ΚΥΟΥ 
ὙΘΘΥΥ (Ἢ δι ὑϊοᾶ Ἶ, 5Βτεῦαν- δέγίσα ΥΟῪ οὗ ὮΔῪ (“ Τακοᾶ ἐορϑύμοσ ᾽), 560 
δίγ. 

Ξύσηρο" ΒΟ ΣΡ οἥ, πἰδμεῖε: ϑτεῦναν- οὗ, Βτεδαν- Τι δ. οἐγώσαβ 5,665, 
5τεῦαν- Οϑἶαν. δἰγώραξἑ Βηδνθ. 

βϑιγίηροϑ σγαζθ, ὑουοῃ ΠΡΌ : ΒΤΕΙΝαν- οὗ, 5᾽Ειαν- Οοὗ. 9γύζϑ 610016 
(' βύγοκο᾽ οἵ ὅπ Ῥ6}), ϑτεῖανυ- ΟΗΟ. βἐγήλλανν ὕο βχυηοούῃ Ἐ). βέγίζο 
ϑίγοζε. 

ΘΕΙΣ 5ΕἸΣ Βοσθθοῆ- Ὁ]: οὗ, βέγέρα σὶῦ ἢ. (’ Ὀ]οοΒ ΟΚΟΥ,᾽ 8.85. 0}: Βούθθοῆ- 
ΟὟ] νγ88 ΒΌΡΡοβθα ἴο Ὁ6): “βαυθβκίηρ,᾽ οπογηδίορ., οὗ, στρίζω τρίζω 
ΒαυθδκΚ. 

βίχπιο διυϑηρο: “Ὀἰηᾶ ὑορούμοσ, - "ϑίγῶδ "ϑἰγῶνδ Βταθαν- οὗ, οἐγίηροῚ, 
Θδἰιάδθο ϑ1ὼ ΘΟΡῸΣ: Ῥβτῦυῦ- οὗ, ΡΒτΕσΡ- σπεύδω Ὠδδίθη, ΡΒτοῦῦ- ΑΥΤΩ. 

»φλοϊιἤ, 468. 

δίυϊειϑ ζοο] 8} : ΒΥῚ,-τόβ Ῥαγύ., 566 8ἰοἰϊαηι8. 
Βίιροο δὶ ϑιηδΖθᾶ: “817 βύσιοϊ, 8τὺρΡ- ἀπο-στυπάζω Ὀθαὺ ΟΥ̓, οἵ. 

ΒτῦμΜΡ-- ΟΗΟ, δέιμηιδαὶ νου ι]αιθα; 8150 ΤῸΡ- τύπτω Ὀσοδαύ, ΟΠΪδν, 
ἐϊραξέ ὑῃΥΟΌ. 

βέιρρα βεῖρα βἔρα ὕον (Ε). 8έι. 7): στύπη : ̓ ΘΟΥΩΡΥΘΒΒΘ;,᾽ 566 βζρό. 
ϑδἕσρσγιπι αἸΒΠΟΠΟΟΥ (ΕἸ. δέγιηιροῖ) : “ Ὀοΐῃρ ὈΘδύθῃ,᾽ 566 ϑέμροῦ. 
Θιβάθο ΤΘοοχηση θᾶ : ΟοΘαβθ ὅο Ρ]6886,᾽ βυάνυ- Αρϑ. βυδία βϑυνθϑὺ Ἐ)., οἵ. 

ΒΥΑΝ- ἁνδάνω Ὀ]6886, ΟΙΥ, ϑδαπξ ἀρβίσθ, Ζᾶ. ψαπά- Ὅ6 ΤΏΘΥΥΥ (ΒΡ1666]), 
5ΥΑ.- 51. δυαᾶ- ἀράν, 5ῦ᾽- (οὔ. διιὲ5 Ρ]Θαβϑηῦ, 8566 διιᾶυϊϑ. 

οιιδϑιπι ἀΔΥΪς ΟΟ]ΟΌΣ : -Ξ ̓ βιιαγδγη, "δυαγαά-ν Ῥατὶ. Νουΐ, ἔστόσα ΒΥΕ.-, 

οἵ. 50 ΒὉ- 80γ 188. 

ϑιιαν!5 βϑιυγοοὺ (Εἰ. αϑϑμασε) : Ξε "βιιαά-υἱξ, ἡδύς, 5Κ, δυᾶαάιύϑ, 506 διιᾷ(οδ. 
ϑδιιδνίιπι (ασδ5ὶ ΕΓ, ὈΓϑθοθᾶ,) ϑανίιτι Κ185: ῬΟΡΌΪΔΣ ρουνθυβίοη οὗ ἔναδίιηι, 

δᾷβιιηι. 

ΘῈ ἀπᾶρν (ΕἸ. δινάάοη βιισθγαΐη): τ ἔδϑιιρ (8686. οὐ) ἤ8-ρο " Ὀμουθ- πᾶσ, 
ἔΟΤῚ 850 8566 510 -- ὕο ὕπο, ΟΙΓ. [-ο, αοὔ. {77 ΕἸ. σαυο8 οὔίοη, 28. ρα ο 
5Κ. ὥρα. ᾿ 

ΘΌΡΕΓ οοΥΚ-χθα : “ἸῈ ὙΥϊ Κ]Θα ΔΙ Κ,᾽ σῦφαρ οἹα 5.1}: 
51:10-16 5118 Β] ρηῦ : ἔγόση 1,Α5- οὗ. 7αϑυβ ὙΘΘΚ ἘΠ. 1686, ΟΝ]αν. 1οὔζ ΟὮΘδΡ, 

Ἱ Ραχῦ. -Θηαϊηρ, 
ΤΌ] οα βύδκο : Ὑο]βοίδῃ (Β' 6ϑῦ.): Ξξξ ἔϑδιιδ- ζίρα (866 ρμογέϊοα) ἴτ. [ϊρδ. 
5:0-11η}15 ὨἸΡῊ : “ΟὈΙΙΑΌΘΙΥ ἀρ, ἔν. ζζηνι8 Αἄ]. 
βυῦὸ : ἔσυβάω, ἔν. Ἡοβγοῇ. σύβας Ἰονᾶ: 

5:10-ο͵8ς5 500-οἷδ5 (ἀἰδ]θούϊο, οὗ, Οδῦο 2οραϊίβ ἴου 7ιραι5) ΟΥ̓ΒΡΥΪΠΡ : 566 
αὐαοϊεβοδ3. 

ϑιυδίδηιθη βυρίορτηθη σψοοῖ : ἔτ. ἐσρῦ, “ Θονοσηρ ᾽ ὕΠ6 Ὑγ8 Ὁ. 
ΘῈ Ε115 ἤπ ; Ξῷὸ ᾿ϑιιδ- 6118 ἴγ. δία, "Βαϊ οαᾷ ἔοΥ γϑδνϊηρ᾽. 

ΒΕ Ποι4 Βηἰσῦ : ἔν, ᾿διιδ-ι “Ῥαῦ υπᾶθγυ᾽ ἔτγοση ἔαν, 566 δα. 
ΘῈ Ό111ς 115 ΒΥ ΘὨΘΤα : ΠἸΌΤη 5ῦ- 566 875, ἱΌ} ἐϑύσα. ἔγοόσα διιδιοιιδ. 
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βὕςιβ βιισςυβ ]αἱοθ (ΕἸ). 8ε1σε7) : Βῦκυ- ΟΗΟ. φὔσαπ, ΒΌοΚ, οὗ. ϑύκκυ- 1, 
ϑιυμζέϊ ῬΟῸΣ ουὖ : 566 ϑὥσο. 

ϑδυάϊουπι Βαρτὶ Ρ]ϑαῦ. Ῥοσβ. 419 ψἱρρὶηρ-ῬΡοβῦ: Ὀἱχηΐῃ. οἱ "ϑιαάς Νϑαΐ., 
Ὀγ-ἔοστῃ οὗ βα. 

διά 5 βύδκο : 
δος βυοαῦ: Βυ01ὺ- Αρ8. δυᾶξ Ἐ)., Ζᾶ. φαδάλεοηι (ΕἾ6Κ), οὗ. Βυιρ- Αστη. 

ζλίγίη, 8Κ. βυϊά- ἴο βιυνθαῦ, ΒΥ 10- ἶδος βιυθαὺ ἱδρώς, ὟὟἥ)σ. οἶτυνβ, Τιϑίὐ. 

δισίαγί. 

δ ἀ15 ΟΙΘΑΥ: τε ᾿ϑϑ- ἀμ8 “ ΑΥ,᾽ ΒΑυΒ- αὖος ΟΥὙὟ Ηδβγοῆ. σαυσαρός (ἀ]8- 
Ἰϑοῦϊο), Αρ8. ϑοἄγίαη, ΟΥ̓ ἋΡ Εἰ. 8θαν 8676 βογγεῖ Αα]., 1.10. ϑαιῶϑα8 ΑΥ 
Οϑ]αν. σι, οἵ. 80υ8- ἀ-υσταλέος βΒαυδ)1ἃ Οἄᾶγβδβ. 19. 827, Ζά, ἀιμβὰ- ὕο 
ατγ 85Κ. φιιδἢ-. 

διαθοῦ δὴχ ψοηὖῦ: Βεγό- δι, οὗ, Ῥοχέ. διδυξ (ἀ͵8γ}118}60) ἔγοτη βυό- ὅς 
δἷβ, ΟΥἾαν. 8007} Ομ 5 ον, Ζᾶ, ἄνα- ὅδϊς, ϑυαβ8-: “"ὮΒΥΘ ΤῊΥ̓ ΟὟ ὙΑΥ,᾽ 
σῇ τηθϑδηΐϊηρ οχίθηθϑα ὕο 81] ῬΘΥΒΟ; 8. 

Ἰ531:68 51:68 οο 80] (αὖ Οδυιμδρθ): Ῥαηίο (Ε8..), Εἶθ}. δλοΐέέ Ἰαᾶρα. 
δυο ἑυτηϊρσαΐα : τὸ "ϑιδο-ζμδ, ῬΕπ- 51161], 5606 ἥηιι ἐμ ψηνηι, ἐῶ. 
δι δ ηθη ἄγὰρ : ΞΞ "ϑιιδ- Πᾶσ-ηιονν " ὉΠ οΥ-Ὀθϑχὴ,᾽ ΒΗΤ6- 8606 γλαϊαπα. 
ϑαυξίγαρον νοῦθ [οΥ : ἔχγοσηῃ ὅ7γᾶφου νοΐϑ: 
βαρ! Ὀοαὺ ὈΪδοκ δηᾶ Ὀ]ὰ9 : Ὀἰταΐν. οὗ 8α., " ΑΥ̓Ὺ μἱοοᾶ". ᾿ 
ϑρο βιοκ: βῦαν- ΜΠγ, ϑσίηι, Α88. ϑὥοσαν, Ἐ). Ἐ). δοαΐ ; Ὀγ-ἴογτη οἱ βῦκΥυ- 

866 δσιι8. 
ΒΌΠΟ5 ἔΌΥΥΟΝ : ΒΏΚΟΒ Αρ8. δ ΠΝ οὗ. ΒΟΙΚόΒ ὁλκός ζΌΣΤΟΥ. 
Τβιυγ δι ρἤυσ βυρυγ (ΒΘ ς. φιουᾶγίδ) ὈΣΙΤΒύου : 
Β.1Π| ΘΙῺ : ΟΥΥηΘα ἴγοχὴ ῬΊΌΥ, ϑιύηλιϑ, ΟΥ ἔδηι Ἐ5-ΜῚ εἰμί, ΟΙγ. ἀπυ, Οοί. 

ἔην Ἐ)., Τοῦ. ὁϑηυνὶ ΟΒΙαν. 76ϑηιϊ, Αὐτὰ. ὁηπὶ, Ζα, αληνὶ 51κ. ἀδηνΐ, Ἐ8- οἱ, 

6886 ΤῊ, 

51: 2Π1115 Ὠϊρῃθβῦ: τῷ ᾿βιιρ-ηυ8 ἴσο δϑμὖ (΄ ΡΘΓα,᾽ 8566 81.967), οὗ, 851. 
μραπιάϑ8. , 

οἄπιδ ἰθθ: ἔν. ᾿ϑῶηυιϑ Δα]. “ὑθκίηρ, ὕ},᾽ δι -- Αἀ].-Θηαϊηρ (566. δηι 
αδηιδ). 

Θιιδ 5Β0ΥΥ: -- ἴδ Βσῦ- κα-σσύω Βυλδοῃ, Αοὔ. δἰάζατν 560. Ἐ;. ἘΣ. δόαηι, Τὶ. 
διε Οϑ]δν. διέ, 5Κ. δγῶ-. 

ΒΊΡΟΙ ΟΥΘΡ (ΕἸ. 8οηιθγβδι ]ῦ βονογεῖθη}) : 850 (866 826) - ὕΡΕΒ ὕπερ, ΟΙΓ. -ΟΥ 
(-Ξ ἔξει αν), αοὗ. τούῶν ἘΣ. Ἐ). οὐἱορ, Ζαᾶ. ὠραϊγὶ 51. μρατγὶ: ἘΡ. ϑιιῦ, ΓΥΩΟΙΘ 
ΡΜ ΑΓ͵α, ὨΙΡΉΘΥ,᾽ 566 διύηυηιιι8. Ι 

ΘΌρΡοΓ-ι15 Ῥγουᾶ : Ῥγδθϑοθᾶ. - ὕθυση. -ΒΗ0-, 866 ἀσοθγδιί8, 
ΘΌΡΟΓΟΙ πππὶ ΘΥΘΌΓΤΟΥ : “ΘΌονΘ [86 Θγ6114;,᾿ οἰζίιίηι Θγ611ἃ (Ε᾽ 680.), τ "οὠέμτη, 

οὗ, κύλα ῬΊα;. 

50 -1η015 Ὀϑοκυ σα : ἔγόση ἔδει 866 8 “ἀρ, οὗ. ὕπ-τιος Ὀϑοκπαγᾶ, 
ΤϑΌρΡάσγιιπὶ βἰρρασγιπι Βυηοοὶς (ΟΣ ΟΥ̓Ὶ ὑῃθ ϑβεδιομία, ϑιτ. Τ,. 1. ὅ. 

181), ὕορβϑ11} : Οβοϑῃ (Υ811.), Ξ- "δζραγιην " ἌΡΌΘΙ,᾽ 566 διρριι8. 
ΒΡ-Ῥοάϊ ὃ διὰ δὖ μδμηᾶ : ἔτοτα δι - ροαϊίδ 3ο οχ ἔοοῦ, ἔχ. »δ8. 

ἄπ». Ὡς 
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ΘπΡ-ῬΙεΣ Βυ γαἰβδῖνθ, ϑιρρ ἰοίππι οἴοχίηρ: ἔν. “ρίαοῦ -- ρζαοοῦ. 
Θίρρυβ ἰηνοτγίϑα : “ἐαγηθᾶ ὑρ;,᾽ -Ξ- ᾿ϑᾶριι8 ἔτογὴ "δι 8 (οἷ. οδηνΐβ ἔγΌτα 

σΟΉν-). 
ϑἴγα βοοόϑ οδ]έ οὗ 166: ΞΞ "βοῖγα : οὗ. ϑῶγιι8 βύβικο (οἵ. ΟΝ ΌΥ. ζοῦν Ἰοῷ, 

ὑχαῃκ οὗ ἃ {166), [6 ο8]} Θοτμῃρθχϑᾶ ὅο ἃ βῃδῖ: 
ΘΏΓΟΙΪ:5 βρεοαῦ: τ "δῶγίσιζιβ Ὀἰταΐτι. οὗ δὥγιιβ, ργϑϑοθᾶ, 
ϑιγάιϊ5 ἀθαΐ: 
5115 ὋὉΡ (1 ϑιϑχι6 αἀδχιιθ ἋΡ διηἃ ἀονῃ, 8ιϑοΐρὶδ 8ιυ8οϊ 6 βιιδροηιδ 8ιι8ἰἰποδ 

ϑιῤϑύιυϊϊ ; 8180 511-, 8γσ τε "8 γτἱσδ, 81-ϑρτοϊδ, 82 -8ρτοὶδ, 8-ϑρετὸ ; ϑυχὰ 
866 81:7γὍηι}86) : οἵ. Ν ΤΩΡΥ. θυ} 8180 : 

δῶ οἱ (Ε. 8οἱἷ Ὀ.) : 8Βῦ- ὗς, ΥΥ. λισ-Οἢ βον (μοὐ Εἰ. λοσ), ΟΗΟ. 58 Ἐἰ., 
οὗ, 8υ- Ζά. λὺ Ῥὶξ. 

Θἴ-ϑριοὶδ βυβρί οἱοα : ἔν. δ8ιι8 -- ϑρῖοω, “" ὉΥἱοκίηρ,᾽ οὗ, ΒΡΙΚ- 8 -ϑρίοου 88- 
Ῥϑοΐ, 8ϑρεοοίιι8 Βαθρθοὺύθα. 

ΘΊΞΌΓΓΙΘ ὨΌ͵Ω : ΞΞ ᾿ϑιι-8γ-8 ΠΘαΡ]. οὗ 50Ἐ-, οὗ. 5υ8- Τλ. ϑγήπα, ΒΥΕΕ- 
δ5]ς. ϑυαγ- ὕο βουῃᾶ, 5Βν08- ΟΗΟ. Ἐἰ. δισαγηι (' Ὠυχηταΐηρ ἢ. 

Νοῦ δαᾶ σῦριγξ ῬὈΪξῬΘ, 88 ὈΥΙΤΆΔΥΙΥ “ ΒΟ]]ον᾽. 

5.115 (ἔγόσῃ ἔβινι8) 50 Ὸὺ5 Ϊ8: ΒΕγόβ, ἐ([)ός, 1.10. δὰισα, Ατταὰ, ἐων (-π 
860-17), Οὗ, 5γῸὺ- 866 ϑ8ι)680 88. 

ΤΔΌογηδ Ὀοούῃ (Ε". ἐαυθγΉ}) : "ταϑᾶθ οὗ θοδχᾶβ,᾽ ἔν. ἑαδιιϊἕα. 
180 :ὲπ ναβύϊηρ : , 
ἰΔῦι4 Ὀοατὰ: -- "ἰοὐ-ἰά, ΤΈΒΗ- οὗ, ΒΤΈΒΗ- 8|κ. ϑέαδῆ- ὅο ῬΙΌΡ, ΒΤΈΜΒΗ- 

Ζᾷᾶ. φἐοηιὃδ- 8Κ. δίαηιδῆ-, ΒΤΈΒΗ- Γὐῦ. δἰξδαϑ Ῥοβύ. 
ἰδεθῦ δ1ὴ 8:]ϑηὖ : ταῖκ- αοὔ. ἐλαλαη, ΤῊ. 
ἰΔοάδ »ἰοη- ἶμο: 
τΔεάες ἱγῖβ: 
Ἰδοηΐα Π]1οὐ : ταινία, ἔν, ἔταινός Αἀ)]., τε ἔταν-]ός ἔγογη τῊ- 8506 ἑθπάδ (88 

φοίνιος ἔγ. φοινός, -Ξ- ᾿φον-] 65). 
[δΔεῖος ἐδίοῦ οἴὔοηβῖνθ : ἐαδίγο- τὸ "ίαθα-γό- ἔτ. ἐαφαοσί, 
18168 εἰδῇ (Εἰ. ἑαύϊον ἄς, ἀείαϊΐ ἐπίασίίο αἰ) : ΟΒ]δν. ἑαϊὴ) γουαρ; ὈΥΘΠΟὮ. 
Ἠϊδϊοπέιπι ὑα]θηῦ : τάλαντον : “οὶρῦ,᾽ 566 ἐοϊδ. 
1Ά118 βυοἢ : ἔν. "ίᾶϊμ8 ΑΔ]. οὗ "ίᾶ ὑ8, οδ86- ΟΥΤὴ ἔτοση Το- 866 ἕαηι, δηᾶ 

8600 χιἄ[ί8. 
[ΑΙΡα τηο]6: 
1811.5 816 (Εἰ. ἑαϊοη): Ξε "ίαχ:-ἴιι8, 560 ἑακίζζιι8. 
ἴδπι 80: ΞΞ-Ξ "άηι ἰἄηιο (Ἐ' 680.) 1.6. ᾿ᾶ-ϑηι6 ἔγοτηῃ ἐᾶἄ- (806 ἐᾶ{τ8 δια τα), το- 

τό ἰμὶΒ, αοὗ. ἐλαία ὑμαὺ Ἐ;., Αρβ. Ἐ). ἐ6 Αρ8. ἐΐμ68 18 Ε)., 1.10. ἐὰ8, Ζᾷ, 

ἐα- 5Κ. ἐά-; - 8. ὁ886-Θ ηαϊηρ -5Μ0, οὗ. ΟἼΔΌΥ. ρι.-8ηι6 ὕσ ΜΏοΙΩ, αοὔ. 

ἐμπα-Ἰπηια ὕο Ὠΐγη, 8566 -ηιοΐ. 

(δπιθη γοὺ: “ἿῺ Βρ106 οὗ 8]1,᾽ Αοο. οὗ "ίαμιθεη (Ν᾽ αὐ.) οομθοταρύ, τὴ- 
ΤΌΤ Ὑ-, οὗ, τὰ- ἐθηιτυ. 

ἰδπάδηι αὖ Ἰϑαρίῃ : -- "ατπ-ἄφην, ἑατηι -ἰ- -ἰογι. 
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ἰδηρῸ ὑσυοὴ (ΕἸ. ἐαϑέας ἑαδῖ ἰαα:; Ὀὰὺ ἴογ ἐοιιοῖ, 866 ἀϊοδ) : τακα- οἵ, ταῦ- 
τεταγών 86] ΖΙζ. 

(Δζιι8 80 ρτοδῦ : ἔογτηθᾶ Ἔ ἑαπ-ἔιιηι “ ΟὨ]Ὺ ̓  (Δ Κθη 88 Αἄ]. ΝΜ αΐ.) 1.6. 
ἰαηι ἔην οογτοὶ αὐϊνο οὗ φμαηπέινηι, 866 φιαπέιι8. 

Ἤδρδίε οαγροῦ (ΕἸ. ἑαρεβίγν ἰαρε ἑαδαγά ἐΐρροί) : "τάπητι Ὀγ-ἔογτη οὗ Ττάπης 
δάπις: 

ἰδγάτι5 510. (Εἰ. ἑαγγν) : " Βυαϊ θη, οὐἹΡΡ]Θα,᾽ οὗ. 5Κ. ἑαᾷά- Ὀθαΐ. 
[ΑΥπλ6 5 ΜΟΟαΟΣΊΩ : 
Ἢ δγροϑϑῖίδ ῬΔΏΚΟΥ: "ταρπεζΐτης τραπεζίτης, ἔΥ. τράπεζα ὑ8]6. 

ἰαὶ ἰδίδο Τηὐ61].: οἵ, τοτοῖ, ΕἸ. ἐπέ, 866 ἀζᾶί. 
Ἤδιιτιβ Ὀ0]] : ταῦρος (ΟΒ]αν. ἐγ), τξ "τάρβος, ἀΔ]} 8} ἑαγυος ΟἹΓ. ἑαγὗ. 
[Δ βουπᾶ οὗ Ὀ]οννΒ : ομοχηδίορ., οὗ. Ε). ἐλισαοζ. 
(Δ πὶ 11ι.8 16 (ΕἸ. ἐα88οῖ) : 
Ἤθοδηδ ἰδομίηδ ὑγϊοὶς : τέχνη ατῦ : ΤΕ6Ε- Αρ5. ἐλίσοσαπ, ὑουοΉ, οὗ. ΤΈΝΟΗ- 

Αρβ. Ἐ). ἑλίηρ. 
ορο οοΥΘΥ : ΤΈΕΘΥ- τέγος τοοΐῦ, ΟΙυ. ἐεσ ἤουβθ, ἀρ8. ἐβδοσαθι ὕο σου Υ ΕἸ. 

ἐμκαίοῦ, Ταφοῖ ἐϊρἣΐέ ἑαιιέ ; οἵ. ΒτΕαν- στέγω ΒΗ 6] ον, 5Κ. βίλαρ- οονθσ. 
(δρτία 0116 (Ε..) : τΕαν- οὗ, Ὀγϑϑοϑᾶ., δηᾷ βτξαν- 110. βίόσίιν 1 οονυου. 
(δ΄α νοῦ (ΕἸ. ἐοϊϊεί ἰοἱ8) : Ξ-- "ίου-ἴα ἵν. ἰοχδ. 
(6115 δασὺ : τ "ἐδ1-ὅ8 (ἴον ὕθχτη. οἷ. αἰδ-ὡς ἡ-ὦς) ΤΈτ,- “δῦ, οἵ, ΤΈΙ,- Αρ8. 

ἐμεῖιυ Ὀοαχᾶ, 51κ. ἑαϊα8 160γ}6] σγτουμῃᾶ, δηὰ τι,.- ΟΝἾδαν. ἐζζο Ῥανθιηθηΐῦ. 
[8111 ΒΡΘΆΥ : ΜΊΓ. ἐᾶϊ ἀΧΘ : τ "ίο;-Ἰόηι ἵν, ἰοῦ, "ΒΒ ροαᾶ᾿. 
[οοσα ὈΥ οἤδῃοθ: Νοαΐ. (οἴ. ἡμοῖθ Αἄν.) οὗ "έθηιογὶβ " Ὀ]Π]η)α,᾽ ΤΕ Μ-Ἐ8-, 

8566 ἑσπεῦγαε. 
[δηιδίιπι 126 : 
[6 ΠΊΠ Ὁ ΒΟΟΙΏ :  ΟΟἤ56,᾽ ΤΜ- 866 ἐϊηιοῦ ὃ 

ἐδπλο ΡΟ]Θ: -Ξ- ᾿ίδω-ηινὸ ἴΥ. ἑοῦ, “Βηδροαᾶ,᾽ οἵ, Αρϑ8. ἐλ1816 Ῥο]6. 
ἰοπροσγὸ αὐδ|}ν (Ε). ἑαηιρογ): “Ἔχ π9 Ἰἰγηϊΐβ οὗ, ΤΈΜΡ- Τὺ, ἐειιρίϊ 

βυγούοῃ, 86. 
ἘΘΙΡ]1Π| ΟΡΘῚ 5Ρ806 : “ΘΧρϑηβο,᾽ οἱ, οχ-ἰοηυρίδ “ΟῊ ὑῃ6 ϑροῦ,᾽ 8566 Ῥγχδδ- 

ορᾶ. 

[ΘΙΏΡοσα θυ} 165 οὗ ὑῃ6 Ὠθϑδᾶ : “βρϑοθβ,᾽ 866 Ὀγϑθοϑᾶ. 
ΚΘ ΠΊΡΙ15 ὑ16 : “ ΘΧύΘΏΒΙΟΙ,᾽ 566 ἐξ): 67γ. 
(οηο 5ὑγοίοῃ (Ε). ἐθηδδ[ρο: ἔν, δίέοπάιιβ Δᾶ]., ΤΈΝ- "έοηδ ΜΆΘΗ οΘ Ῥαγῦ. ἐδηξι8 

δηᾶ Εἰ οβῦ. οὐδδ-ἐϊηιοέ οϑὐθηαϊύ, τείνω, Ζα. 51. ἑαη-, οἵ. ΤοΝ- αοὐ. υἱ-ἐλαηἼαΉ, 

τὰ- ΟΙγ, ἐδέ μαυρβύσιηρ (ΕἸ. ἐσέ 67), 566 ἐσγιτΐϑ. 

ἰοπθῦσγαρ ἀδυκηθδβ: ουτηθᾶ αὐδδὶ ἔγ. ἑεηθῦ, " ἀούδὶ ἰτρ,᾽ ΟΣ “ἐοηιεῦγαε 
Ἐἰογιοδγαθ, ὅΚ. ἑαηυϊβγᾶ, οὗ, ΤῈΈΜ--5-- ΟΗΟ. ἀο)ιογισα ὑν}][σῃύ, Ζά. 
ἐογιαγι, ἀΔΥΚΉΘ88 51Κ. ἑάγιαϑ, ὙΜ-Ἐ8- Ο]δν. ἔζηια, τῈΜ-5- ΟἿΓ, ἐσηιεὶ, 
τΟΥ-85- 110. ἑαπιϑὰ ; δ ἃ ΤΕΜ- Τὺ, ἐφηυξὲ γον ἄδυκ, τΜ- 24. ἑαηι- ῬΟΥΒᾺ 
5Κ. ἑαπι- ὕο ἰδἰηύ. 

οπθο δο!]ᾶ (Ε). γοΐη, 6:0} : “" βϑυσϑύοῃ ἴο,᾽ 8566 ἐθηδ. 
ἴοποσ βού (ΕἸ, ἑσπάθν ἑθπαγι) : τὰ -, 566 ἐσηΐ8. 

" 
ν 
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ἴοηϑ8 ΟΔΥ ἴοΥ ᾿γηδρ68 οὗ σοᾶβ: 
[οπξό (αὐδβὶ ἔν. ἐθη66) ξοαπχρέο μ8ηα]6 (ΕἸ. ἑατιπέ) : “ ϑυγϑύοῃ,᾽ 866 ἐσηιρογό. 
ἰδπιῖ5 ὑμῖη : τοὰ-ὅ- τανυ- Ἰοηρ-, 5Κ. ἑατυάβ ὑμΐη,, οἵ. τὰ- ταναός Ἰοπρ, ΟἿΓ, 

ἑαπα ὑμὶν, Αα8. ἑἐΐγη Ἐ)., ΟΒ]δν. ἐγγυζζῶ, 8566 ἐοπ δ. 
ἴδπι5. ϑυθρβῦ. ΒΏ 8.6 (" βύσοιίοῃϑα ουὖῦ᾽) Ῥ͵ΘΡ. 88 δι 88 (" βυσουοβίῃηρ ἰο ἢ : 

ΤῈΝ-, 866 ἐσπαδ. 

ἼερδΟ δὴ σγϑστα : ΤΈῈΡ-, ΟἿν. ἐδ μοῦ (Ξ- "ορϑῃὐ-), Οϑ]αν. ἑφρῖίο Ὠούγ, Ζᾶ. 
ἐαρ- ὈΌχα 51. ἐαρ- 6 Πού. 

ἰογ ὑῃγίοθ: τΞὸ "γί, τρί-5 τρι-,. 88]. ἐγί-, Ζᾷ. ἐπγί- 8, 51κ. ἐγί-, οἱ. ΤΕΕῚ- 

ἐγ 68. 

Ἡογορίηίπιι5 ὑυγρϑηθὶηθ- ὕσθο (Εἰ. ἐμγροριζηι6) : Ττερέβινθος, ϑγτῖίδηῃ (88 
δτοσίηρ ἴῃ ϑ'γγία, Ρ]η. 18. 54). 

ἴογρὸ σψ]ρο: 
ὨΔΙΑΙΥ - "ἐγῖσυδ τρίβω ταῦ, οὐ Ῥογῖ. ψου]ὰ 6 "έγίαξ. 

τογριπι ἔογριιθ ὈΘῸΚ: ΤΕΒΟΗν- οὗ. ΤΕΘΕΥ- τράχηλος ὩΘΟΙΟ; θη ΒΤΕΒΘΉΤΥ- 
στέρφος ΒΚῖῃ. 

[ΘΓΠ165 ([ΟΥ ὑθύτη. οἵ, ζηι168 Ὀθϑίθ ζζηι6}}) Ῥου ἢ ουὐ οΥ : " οπᾶ;,᾽ ἔν. 5α. 
ἝΘΣΙΏΪη115 (ΘΓ Ἰἰγηϊῦ : ΤΕΈΕ-ΜΝ τέρμα, 5Κ. ἐαγηναν Ῥοϊηῦ, ἔγομιὶ ΤΕΒ- 

ΖΑ. ἐαγ- ῶο ονοὸσ 5Κ. ἐαγ- Ῥ888. 
ἰεγῦ σὰ (Ε.. ἐγ): τ- "ἐγὶδ (οἱ. ἐγτυῖ Ῥοχῇ. ἐγδέμα Ῥαχί.), ταῦ- τρύω ὙΘΔΙΥ 

(ἴοχ ὑπ τηϑδῃΐηρβ οὗ, Ἐ), ἐΐγ6 Ό. ἔτγ, ἔσαν ΝΌὈ.), οὗ. τβοῦ- Αρ8. ἐῤλγοᾶνϊαῃ 
ὑμγθαύθῃ Εἰ. ἐβγῸ6. 

ἴογγα ϑασυίῃ (ΕἸ. ἐογγαῦσο ἐθΥΥ 67 ἐιυγ 66}, ἐμ ΥὙΎΩΘΥΪΟ) : Ξε ἔδγα ΤΕΞΒ- ΟΒο, ἐσογ [1], 
ΟἿν, ἔν. 

ἴοσγοο ἔτ ρηύθῃ : ΞΞ έογϑοῦ ΤῈΒ5-, οἵ. τῆβ- ΜΊΊΓγ, ἐαγγασῖ, υἱταϊᾷ, ΖΑ. ἑατές- 
ὍὈ6 ἔρηὐοηθᾶ, δηᾶ 18Ε-8- τρέ(σγω Ηθο, 51-. ἐγα8- ὍΘ ὑθχτῆθαᾶ ; 566 
ἐγοηιδ. 

τογγιζοσσιπι Ἰαμα γουηᾶ 8. ὑοντα : “Ἰδηα Βα ͵ θοῦ ἰο οοὐτοὶ,᾽ [οστηϑᾶ ἔν, ἐθγγα 
ΟἹ 88]. οὗ γογίδγίιην “ ουβύοσω- οι 56᾽ ἔγ. ρογέιι8. 

εβοδ ἔδϑαια ἀθβουίβ (ἢ ϑαρυγθὶ θύσῃ): βρη (βὅ600]. Ηου. ΕΡρ. 1. 
14. 19): 

Ἠζαββϑογα ἀἷθ (᾿ βαυϑγθ- 8146): τέσσαρα 4, 566 φιιαϊίιογ. 
(εϑίδ Ὀσὶοκ (ΕἸ. ἐεϑέ ἐ6867) : ΞΞ ἐοπία Ῥατὺ. ἘΘσα. ἕγοσζη ἑοῦ, " Βηδροᾶ᾽. 
ἀδοε5 ὶθηθ85, ἐδ ϑεοιιι5: ΞΞ "έογϑέϊβ "ἐγιϑι8, Οδο. ἐγζϑίααηιοηζιια ὈΥ 11] : 
ἴαχΟ ψϑᾶνθ, οοηβύχαοῦ ; ΤΈΚΤΗ- (866 1781|8) “Βῆδ06,᾽ τέκτων ΟΔΙΡΘΏΥΘΥ, 

ΟΗΟ. αοἤδβεγν ἴο Βῃδρθ, Οϑ]δν. ἐσϑαξἑ οαὐ, Ζᾶ. ἑαζ᾿ϑἢ- μδν (Θ᾽ ῖ6ρ61) 5Κ. 
ἐαζϑἢ.- 5 οι, οἷ, ΤΟΚΤΗ- ΓΤ. ἐαϑεζεϊ μον. 

᾿ιμαίαπιιβ θονθυ : Τθάλαμος, Ἐρυρύΐδη (151ἃ. Οτὶρ. 15. 8, 6). 
ΤΏ δοδ οδ86 : θήκη, οὗ, ἔθηκα 1 Ρ]Δοσᾶ, 566 γιοΐδ. 
ΤΠ δϑδυσιβ ἘΠΘΏΒΘΙΓΙΙ5 ὑγθαβασο (Ε).): ἔθησαυρος "θηνσαυρός: 
Ἠδεία ΤΗ : θῆτα, ἨΘΌ. ἐείῇ. 
Ἠδίαϑιβ ἄδηοθ : θίασος : 

ὙΠ οΐα5 ἄοχηθ : θόλος: 
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Ἡδογᾶχ οὐἶγαββ: θώραξ: 
Ἤδυσηῖ5 ὑυμὴν : θύννος θῦνος : ἔγ. θύω τυβα, 800 Πηιιϑ. 
ΤΕΠγηιῦγα βανοσῦ : θύμβρα : " οἄογτοιβ,᾽ ΡΗῦΜΒΗ- οὗ. ΡΗῦΒΗ- τὔφω Βλοξκο. 
Ἤγηλι ὑΠΎΥΩΘ : θύμον : ὉΗσ- 8116]], 8566 ϑ8ι{7)16. 
ἬΉγτϑιιβ βίδ]ὶς, Βδοοῆΐο βὑϑε (Εἰ. ἐογ80) : θύρσος: 
Ἤΐδγα ἰχθϑῃ : Ἱτιάρας, Ῥογβίϑη (88 οσῃ ὈΥ Ῥοσβίϑη ΚἰΏ 68). 
ΕἸ, Βῃ 1 ΟΩΘ : ΤΟΙΒΗΕ- οὗ. ΒΤΟΙΒΗ- [ἷΐ. δέαϊδίαϊ ΒΪΠΌΟΙ 65, 8ἐαἰδὶβ Ῥοδῦ. 
εἰσηιπι Ὀθϑχα : τια- οὗ, ἐϊσίϊίιι Τἰταΐτι. : 
Ἡπ  τὶβ ὑἰροὲ : ἐτίγρις, οτἱϑηΐδὶ (οἵ. ὑπ στἰνθυςπϑιὴθ Τιρτίβ, Ζὰ. ἐϊσὰτί 

ΒΙΤΟΝ). 

Ε1|4 Ἰμᾶθῃη : “βργϑοδάϊηρ, Ξ- "ρίοϊρα, πτελέη οἾτὴ (8606 ὁπ. 7, ἄχϊπιι8), ἔΓΌσα 
ΡΥ-, οὗ, ΡΕΤ- ραΐοδ ὃ 

Εἰπηθῦ θαυ: "ἑαϊηῦ,᾽ ΤΕΜ- 866 ἐσγιοῦγασ. 

Ὀποα ἰηΐα, σόοστα : “ ὑδϑοίουβ,᾽ ἔν, ἑσποδ ὃ 
προ εἰσι τοῦ (ΕἸ. βέαΐη ἑαϊπέ Τοη): τῦναν- ΜΙν, ἑμηπηιΐηι 1 αἷρ (Ξ-Ξ 

Ἐθαχ ἴγα), ΟΗΟ. ἀπποδη αἱρΡ. 
εἰπηΐϊδ ΕΟ ἸἸρ]6 : οπμοχηδίορ. 
εἰπείπηὸ εἰπεῖ 11 ρ]6: ομοχηδίορ. ΕΘᾶυρΙ. οὗ τι-, οἱ, τιτανισμός Β'ηρὶης 

οὗ ρθδῃϑ ϑύσδθο Ρ. 281. 84 ΔΜ Ὰ]1ῸΥ δηα Ὀὔρηθυ, 110, ἐϊέίποίί Ὀγᾶρ. 
Ἐΐηι15 Ἰδυγαβυ 8 : 
εἰρρῆϊα, Ερ]α τναύθυ. βρί θυ : 
Εἶσο τϑοσυϊῦ: 
ἘΠΕ 11Ὁ 010 Κ]6 (ἕο Εἰ. ἐὐοκῖς 866 αΐρί(ιι8): Ὀϊτηΐῃ. οὐ ᾿ίαέδ “Ἰπῆδταθ, οἵ. 

ἐμὶδ Ὀγασμα (Ε). θηξιςε), 8606 ὟΥ ὅ]}1}᾽8 Αγοηΐν. 1. 244, 
Ἐν ΠΠτεῖιπι ὑγ1 6 : οοἰηθᾶ Ὀγ Ῥ]ααῦ., “Π0}118 βὶρτι βοδύϊοη δ᾽ (Εἰ 6δὺ.). 
εἰζαδὸ πύδρρου : Εϑᾶυρ]. οὗ τύυβ-, οἵ. βτῦΒ- ΟἾΝΌΣ. βδἰῶρα 5ἴοορ ΕἸ. 
εἰζα]15 ᾿ηβοσίρύϊοι (Ε). ἐϊέέϊ6) : 
Ἡδίιβ ὑαΐδ : ἐογοίζεη, οἱ. Ἡουθοϊθδη τοφιών ὑὰΐδϑ- ἼΒΙΥΥ : 
ἴοζϑ οΙοδὶ : τοαῦ- οἵ, ΤΕαΥ- ἐσ, δα οὗ, ΟἌ]ῶν. ο-ϑίοσί, δυυαθηῦ. 
ἰοϊογὸ ἐπϊοσγὸ Ὀθαν, ἐο110 ταὶβο (Ξ- "ο01-ηδ), ἐοϊπείτι ὑχούυϊηρ (Εἰ. ἐγοῖ), []Σ 

Ἦδυθ ὈΟΙΏΘ: ΤΙΊ,- τάλαντον Μοὶσὗ, ΜΊΙν. ἐϊοίμαν ΟΒΥῪΥ ΟΗ͂, οὗ. ἐλμίαπ 
Θηᾶυτχο ϑοούοῃ ἐλοῖο, 51. ἐιῖ- 0, οἵ, Τῇ;- τόλμα ἀδηίηρ. 

ἐοπιοηίζιπὶ βυυβῖηρ : τυῦμ- - σῶμα Ὀοάᾶν. 
ἰοπᾶθο 5ῆϑγυϑθ: 

Βδγά!]ν οἵ. τένδω συ : ταϑϑηΐηρ ὕοο αἰ ογϑηῦ. 
τοπῦ ὑπυπᾶρση : τοῦ-, οὗ. τὰ- Αρϑ. ἐλιιπίαῃ, ὅ81Κ. ἐαγυ- ΥΟΔΥ : “ΘΟ πη α6,᾽ ἔτ. 

ἐοπδ. 
ἰοῆβϑα οδὺ: " ῬΟῸΡὮ βὑχὶρὺ οὗ Ἰθᾶνϑβ,᾿ Ῥαχύ. Εἰϑσα. οὗ ἑοπαδῦ, οἵ. Ἐϑβῦ. ἐοη- 

ϑιΐΐα π΄ δΚθ. 

(οπϑ:1146 (ατϑβὶ ἔγ. ρυδϑοϑᾶ,) ἔοβϑὶ"δο 651114 6 ἐι|5511146 {Π511146 ἴοχΧ1 186 
ΟΠ 5115: ΤΟΧ-, οἵ, Εἰϑδὺ. ἐσί88 ὕΌΤΔΟΥ 1 ἔϑαοὶραβ : 

ἰορίϑτίιι5 οσημδιηθηῦθ) ζδγάθῃθυ : ἔν. Τίορία ΟΥ̓ϑιαθηῦδὶ σαγαϑηΐηρ, ᾿δηᾶ- 
ΒΟΒΡ6-Ραϊε νην, "τόπια ἴτ. τόπος ὈΪδοθ, “τηδκίηρ [δ στηοϑῦ οὗ ἃ ΒρΡ8οθ᾽. 
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Τέογημβ Ἰαύμθ (Εἰ. αὐξογγον ἑογηααο ἐο1ι7' ἐμνγ.) : τόρνος : “ θουΐηρ,᾽ ΤΟΒ»-, οἷς 
ΤΈΕΒ- τέρετρον δἰ γ]οΘὺ τείρω ΘΒΙΥ, ΟἸαν. ἐγδέΐ γὰρ, 5Κ. ἑάγιυμαϑ ὑθμᾷθυ, 
τΒ- ΟἿν, ἑαγαΐδλαν σὶτα]θῦ. | 

τογρϑῦ δὴ β0}} (Ε). δέμγαν) : ΤΈΡ-, Τὺ. ἐϊγρέϊ 50} 6}, 
τογαιθῦ ὑαχῃ (Εἰ. ἑαγέ Βυϊβῦ. ἐογοΐ, ἑογίοΐδα ἐγοιι5678 ἔγιι88 ἐγοιι8860}) : ΤΈΚΥ - 

ἄτρακτος ΒΡῚΠ6]6, οὗ. ΤΟΒΚΥ- Ο]αν. ἐγαξἕ Ὀδηᾶδρθ, 51Κ. ἐαγζιιβ ΒρΡ1 816. 
ἔοσσθῦ Ὀαχῃ (ΕἸ. ἐοαϑί) : Ξε ̓ίογϑοῦ τ1Β8- αοὗὐ, ἐλαιγϑήαιν ὕο ὑμίγϑῦ Εἰ, Ἐ. 

ἐμγιιδῆ,3, Αὐτὰ. ἐλαξαηΐην 1 πιΌΒΘΣ, οὗ, τῈ5- ΟἿΣ, ἐαγέ ἐμ δύ, ΤΕΒΒ- τέρ-- 
σομαι ΑΥ ὉΡ, Ζα, ἑαγόϑἧν- ὑο ὑῃϊγϑῦ 5Κ. ἑαγϑῇ-. 

[οσ5 Καοῦ: 
ἴογνιιβ ἤθγοθ: 
ἴοΐ 80 ΙΏΒΗΥ͂: - οί, 5ὅΚ. ἑαέϊ, οἵ. ἐοξί-αδγι, Τυοο. οὗ 8α. (866 φιοῖ). 
{δέιι5 80 σγοδὺ : ἔτΌΤη ΤΟ- 8566 ἑωηι - ὃ ὕδυτη. -ἴο- (5866 φμοίι8). 
ἰδέιι5 ἰοϊξι5 Ο]6 (ΕἸ. ἐφοίοζιηι) : ἔν. δ ΔῸ]. οὗ το- 8060 ἑαην (ϑιμ 566 

οοἰἐϊαῖ6), -Ἐ ὃ ὕθστη. -ἴο-. 

Τίγαθοα τοῦθ οὗ βύαὐθ : β'ϑοϊηθ, 88 ἰηὐχοαποθᾶ Ὀγ Νυχηδ (γᾶυβ ἃ6 Μϑη- 
ΒΙΌᾺΒ 1. 19). 

ἔγαῦϑ Ὀθϑιὰ (Ε). δγοβιέγαυς ἱγαυαὶϊ ἐγαυοῖ) : ΤΒΑΒΗ- τράφηξ Βύδῖο. 
ἰγᾶρια ἀαγὺ αὐὐθομθὰ ὑο 8 βύϊαρ: -Ξ- ᾿ίγασία "ἰγᾶ-νορ-ἶα ἔν. ἰγαπϑ -ἰ- υϑῆδ, 

οἴ. 5α. 

ἰγαπὸ ἄγον (Ε). ρογίγαν ἔγασο ὅσ. ἐγαΐῃ ἐγοῖ) : τὸ ᾿ὐἰγαΐο ἐγᾶ-υοῆδ ἸΥΌΥΩ ἐγαηδ. 
Ἢ νοΐ. 

ἐγᾶπια οοῦ : “ΘΟΥΟΒΒ᾽᾽ ὕῃ6 ΨΆ7Ρ, τ ᾿έγαγϑ- χα ἴγόση ἐγ 1.8. 
γᾷ Π165 ΟΥΟΒΒΎΘΥ : ΞΞ Ἰέγα8-ν-68 ἴΥΟΥᾺ ἐγαΉ8. 
ἔγϑῆαη} 1.5 ΟΔΙΤᾺ : 
ἔγϑ15 ϑοΙΌβ5 (Εἰ. ἐγαηιοῦ ἐγ680 8.88) : ΝῦΌΛΌΥ. ἐγα  ἰγαλα (Ξ "χ88), ὟΝ. ἐγαοῖ 

Ὀθγομᾶ (- ὐγϑββ ᾿ὑΣ8 8). 
ἐγϑῆβοπτδ ἡθύνοῦκ : Ὀγϑθοθᾶ,, τυ ἢ 5817 θύσῃ. 85 απθηπα. 
ἰγθδ Βῆ8Κ6 (Ἐ). ἐμγηιοῖ) : ΤΕΕ-Μ- τρέμω, οἵ. τῈ-μ- ΓΙ. ἐγίηιξί, ὙΞῈ-Μ-8- 

ΟΒ]δν. ἐγρβϑέζ; δια ΤΕΕ- ὉΠΑ͂ΘΣ 16γ76δ (866 »γοηνδ). 
ἐγθρίάτ:5 8] Θυτηθᾶ : ΤΒΕΡ- ΟϑἾαν. ἐγοροίί, ὑὐϑυήου, ὅ51κ. ἐγαμ- ὍΘ δδβῃθᾶ, 
ἐγδ5 8: Ξ- Ἰγοί-68 ΤΒΕῚ- τρεῖς, αοὐ. ἐλγεὶβ Ἐ)., ΑΥγτη. 6-76-ΚΉ, 851κ-. ἐγάγαξ, οἷς. 

τεῖ- ΟἿΣ, ἐγξ, Τὺ, ἐγῦ8 ΟΒ]αν. ἐγΐ, 8606 ἐ67. 
ἐγίθυυδ δϑβίρῃ : " αἰνὶᾶθ,᾽ οἵ. βα.: 
ἐγῖρυβ ἔγορυδ ὑσῖρο: ΟὔταρΥ. ἐγ ΔὉ]., ΜΊ.. ἐγοῦ: " αἰνιβίοη,᾽ οὗ. ργδϑοϑὰᾶ. 
{τῖσδϑ ὑσϊοκβ (Ε). ἐπέγίριε; Ὀὰὺ ποῦ ἐγίο κι) : 

Ἐς Πὲ4. ον σ ὅδ68. Β. ᾧ. 8. 96 (Ε). ἐγοἰζ8) : 
ἐστηἰᾷ 80: ἰοχταθᾶ δἴοσχ υἱ-σύπί- (πὶ -ἃ οὗ ο]ᾶ Νίοαῦ. Ῥ]χ.) ἔον "ἐγ ἰᾶ- 

οοηία τριάκοντα, οἷ. ΤΒ1-κοτ- Ζαᾶ. ἐλγίραϊα, ΤΕΙΝ-ΚόΤ 5.Κ. ἐγίήραξ ; 8566 
ἐγδ8. 

Τρο βϑιὴθ δὖ Ὁ8]] : τρίγων : ἔν. τρί- γωνος ὑΥϊδηρυ]θν, γωνία 8ΏΡ16, 85 
Ὀοΐηρ Ὀῥ]αγϑᾶ Ὀγ ὕῆγσθαδ. 

Ἡροσιβ ἰΓΠρΡΌΠΙ15 βυϊηρ-ΤΑΥ : ̓τρύγονος ὈγΥ-ἴογτη οὗ τρῦγών ΤΟΒΟᾺ : 
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ἰτἰ-ρυάξιαι 6 ἄδηοο : “ βυυἹ Κίτιρ ὑῃΥῖοα,᾽ ἐγῖ- 566 ἐδ} -- (Β)ΡοΟῦ- 866 ριιασί. 
τὶ -απείγιβ ὑυϊδη ρΌ]ΑΥ : ΞΞ "έγί- φιιοά-γ8 “τὶ 8 Ῥοϊηὐβ,᾽ 866 φιαάγα. 
ἐϑεῖβ Ὀἱδίου : Αρβ. ἐλγ βία ὈΟ]ᾶ : 
{τέ-ανι5 βιγιξεανιβ (Εἰ 650.) δηοθβύου ἴῃ ὅθ βἰχύῃ ἄθρτϑο : 

ΒαΙάὶ]ν οὗ, 5Βτεαῦτ- ΟΙἿ.Σ. 5γιὐἢι Θοἰθη δ, ὨΟΌ]Θ. 

Ἡσρἤῃι5 ἐγλπιρι5 ὑυϊ στρ 8] Ῥγοοθββίου (ΕἸ. ἐγμηρ-οδχα) : ἔτρίομ- 
φΦος ὈΥ-ἴουτη (88 πάθνη οὗ φάτνη) οὗ "θρίομβος ἸΤθρίαμβος Ὠγτὰηῃ ἴο 
ὈΙΟΏΥΒΟΒ: 

Τέσοςσμ]θα ἰσοςῖθα Ρα]]ΘῪ : Ξ ᾿ἰγοολίϊία, τροχιλία, ἘΓ. τρέχω τ. 
ἔγιια 184]6 (ΕἸ. ἐγοισοῖ) : ΤΥ Ὲ- οὗ. ΤΥΟΕ- τορύνη, ΟΝ Υ. ἐζναγα ΒυϊγΥρ- 5010 Κ, 

ΤνῈῈ- ΟΗΟ. ἀισόγαη Υταὶχ ἊΡ Αρβ. ἐλυϊγίϊ ΘΠ υσυ- 8 )8]9 ΕἸ. ἐισίγί, 5Κ. 
ἐναγ- Ὠδδίθῃ. 

ἐπις-ἸὯΔδ (ἔογ ὕϑστη. οἷ. γογηιϊαδ ἴθϑυ) Κὶ]]: “ταϑηρ]ο,᾽ ταῦκ- ὟΝ. ἐγισοὶ 
ΤΑΙ ΤηΘα, οὗ, ΤΕΝΕ- ἐγμησιι8: 

{πι615 ὈΪΚΘ: τ ῦῦ-, οὗ, Βα. 
{π|Ἃ46 Ῥυ8ῃ : τβεῦυνῦ- αοὔ. π8-ἰλγίμέαη ὕο ὑσοῦ]6 ἘΠ. ἐμ γιιϑέ ἰζγεαΐ, ΟΒΙαν. 

ἐγκιαἥ, ὑοἹ]. 

ἵσπιῆςι5 Δα]. τηϑἰγηρᾶ, ϑυθδῦ. βίϑιῃ (Εἰ). ἐγοιύπος ἰγιηοΐδον ἐγιυηϊοη) : 
ΤΕῦΚΝΕ- οὗ. ΤΕΥΚ- ἐγμοαό. 

Ἡππιξπα Ὀδδηοθ (βοούοῃ 7γΌΉ): τρυτάνη: 
ΓΙῸΣ ἤδγοθ: ΤΥΒΚ-, οὗ, ΤΡΕΞΚ- αοὐ. ἐλναΐγ 8 ΒΕΡΥΥ. 
ἬΓΣΡΠυΙι Ρ]αΐθ : τρύβλιον ὈΟΝ]: 
τῷ δοὰ: τῦ τὔ-νη, ΟΙγ. ἐᾶ, αοὐ. ἐγ Ἐϊ., Οϑ]αν. ἐν, στὰ. ἄτι, ΖᾺ. ἑὰ ἐῶηι, 

οὗ, τῦ σύ, Τὺ. ἐὰ, 51Κ. ἐιι-, τΥ- 51κ. ἐνάηι. 

τ 2 ΟΥΥ οὗ οὟ] ῬΙδυαῦ. Μϑῃ. 651 : οἠηογτηδίορ., ΕἸ. ἑοοισῆοο, οἵ. ἨΘΒΥΟΏ. 
τυτώ ΟὟ]. 

ἔδρα ὑσυτηροὺ (ΕἸ). ἘΝ. ἐγοηιθοη 6 ἐγι ρον ἐγιηΐ οὗ Θ]θρ ϑηῦ) : οἵ, ἐμεδιι8 
ῬΙΡΘ: 

[ΠΡοσ βνθ] ὴρ (ΕἸ). ἐγίηε ἐγ ῖε, ΝΉ. Καγίοροῖ Ῥούδῦο -Ξ ἔθσυϑδϑ ὑμ 61) : 
τῦμν-"- ἴσοι τῦμ- ὟὟΥ. ἐϊ} στονύῃ, Αρβ. ἐλᾶγια ὑμυταΡ Ἐ)., οὗ. τὺν- 

ἐμηγοῦ. 

ἐυρυγοίηοῦ ἀσνουγ: 
Ἐϊαςσοξδέιπι ἐποδέιπι 5810 θθοῦ: αδυ] 8 (βϑοῃο]. Ῥου5. 2. 42), οἵ. Ν ΙΔΌΥ. 

ἕοζο. 

ἴΠΘΟΥ αύοῃ : 
ταυρογίιπι εἰρτιτήιπιὶ ἐαρογίιπι (αἸ1δι8ὶ ἔν. ἐοσ) Ἠὰαὖ : ἰογοίρῃ, οἱ. αἰξοσία ὃ 
{11 ἤδινθ ὈΟΤΉΘ : 566 ἐοϊογό. 
ἴππὶ [ΏΘῺ : Ξε "ίο-η6 (ἴοΥ ὕβστα. 566 ἕα)η), το- τό-τε, οἵ. Αρβ8. ἐλ-ονὶ ἘΣ., 866 

ἰώ. 

ἐππιθῦ 5006}}; τῦπν- 51. ἐμηυγαβ βύγοιρ, οὗ. τῦν- 866 ἐζδεγ. 
τππι]ξι15 ὌΡΤΟδΥ : οἵ. 51Κ. ἐμηιιῖα8 Ὁ ΟΙΒΥ͂, ῬΥϑθοθᾶ, 
ταπιι1:15 τηουηᾷ : τῦϑ- τύμβος (Ξ- ᾿τύμ-Ύβος : Ἐϊ. ἑοπιῦ, ΜΆΘΩ ΟΘ ὟΥ͂. ἐογλ), 

ἔν, ἑιιηιοῦ. 
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τιησ Ὀοεὺ (ΕἸ. ρίθγ06): τῦν- ΜΊΓν. ἑομὰ μνᾶν, οὗ. τῦῦ- 851. ἐμα- ῬύΒῃ ; 
δια 5τοῦν- αοὗ. βέαιίαη, ΒΌΥ1κ6 ἘΣ, δέοαΐ δέ ζζογ. 

Ἡζαῖσδ ϑεἰστὺ: Ξε "οέιιη-ἰοῦ ΗΘΌ. ζ᾽ ἐπδησέδ, Μ ΆΘΏΟΘ 8180 χιτών. 
τσ ὈΡΤΌΔΙ (ΕἾ. ἐγοὸρ ὕοο τυ ἢ ; Ἐ". ἐγοο» ἐγοιδἶθ): ὙΥΘΒΒ- τύρβη 4 18- 

ΟΥ̓͂ΘΣ συρβηνεύς ὨΟΙΒΥ, οἵ, ΒτνθΕΒ- στυρβάζω 50} ὉΡ. 
τὰὐγθο 7] (ΠΕ. ἑωγδοῖ) : Ῥγθθοθᾶ, 
ξυγάυ5 ἔσυβη : τῦβΖὺ- οὗ. ΤΒῦΖὉ- Αρ8. Εἰ. ἐλγοϑίϊθ, δα 51: ῈΟ0ΖΡῸ- [ἰῦ. 

βίγάζααϑ, οἷ. Βομοχιαΐδῃ ἀγοχα (ΜΠ Κ]οβί ἢ : χὰ υἢ ἀγ- ἔσοσα ΟΘ]δν., 866 μοὐθ). 

Α ἀϊδογοηῦ Ὀἰγὰ (Οϑυτηθηῃ ἀθ ῬὨΣ]οσηθ]ἃ 11 ἀγοβοϑιὴ 17 ὑυτατ8) ΠΟΤῚ, 
Ι.806-1, αὐ. ἄγοβοα, ΜΠ ΜΏΪΟΒ οὗ, Αρβ. ἐΐγγψϑ88.ο6 ἘΠ. ἐψγιιδῖ, ΟΘ]αν. 
αγοχσῆ. 

τυροῦ 5009]}: “81 γα ροα᾿᾽ (80 ὑμδῦ ἃ ὈΠ]Π18ύδι 18 ταὐβϑᾶ), τεάα- οὗ, τε Εα- 
ἐφ γοο. 

τυγῆλδ ἰογπλδ (1606) ὑΧῸ 0} : 
ἘΟΓΡῚΒ ὉΡΙῪ : ΤΕΡ-, οὗ. ΤΒΕΡ- ἐγερίαιι8, " εἰρ μύξα". 

ὙΓΟΓΙ5 ὕόῦνγου (Ε., Αβρ5. ΤΟΥ̓ΤΤ τοοῖκ, ΝΉΘ. ἐλιύγηι ὕονγοσ, Ὗ. ἐγ) : Ἐτύρρις 
τύρσις : 

ταυτί ὑυτυ]6-ἄονο (Ε). ἐμγέζο) : αὐϑ5]- ὐΘαΡ]., ἴον "ἰοίγι" ΤΈΤΕ- τέτραξ 
στοῦβο, ΟΝΟΥ. ἐλίἀμν Ῥανυσαρθ, 51ς. εἰ ἐγαά8, οἵ. ΤΈΤΕ- ΤΙ 806-16. 

ἐοἰγίηυϊδ 1 αὐδοῖς, ΜΊΓΡ. ἐοίψγω 508}]-ογονγ, δη ἃ ΤΈΤΕΒ-ν- ΓΤὐὐῦ, ἐοίογισα 
τ οο - ἤθη Οϑἶαν. ἐοίγδυΐ ῬὨδδβδηῦ, ῬΌΥβ. ἑοζογισ ΖΘΏΪΟΥ 278 Ὁ. 

ἪΠ5 ᾿Ἰποθη86: τ ἔζι8, θύος, 866 8ιιη}. 

ἐι15515 ΘουρὮ: Ξ- ᾿ἐμια-{8 τὺῦῦ- αοὗ. ἐλμέ- δυτη ὑσυχηροῦ, οὗ. Ταῦῦ- Αμ8. 
ἐμποδίαγτι ΟΜ] ἘἸ. ἑοοΐ ἐοοίζο. 

ἩπΕσ5. ῬΌΡ]10 : Οδιηρδηΐδη (Ἰὐἦν. 28. 8ὅ, 18), ἔτοσα τεῦτο- Οβο. ἐουΐο 
ῬΘΟΡΙΘ, αού. ἐλίμαα (δα Τιαὺ. Τοιέοτιο5, ἘΠ, Ζιιέοἢ), ΟΙΥ. ἐδαίλ, Τιουὺ. 
ἑαπία. 

ἐξιι5 5816: Ῥαγῦ. ἔχόσὰ τῦ- ΟΝΙδν. ἐγέϊ σγον ἴδὺ, οὗ, τὺ- Ζᾷ. 51. ἐι- Ὀ6 

ΒίσοΩσ, 

ξυπίδας βουμᾶ οἱ Ὀ]ον8 : ΠΘα.Ρ]. οὗ ἕαα;, οὗ, ἘΣ. ἐξιοϊοζ-ἐ ισαςζ. 

Ἡπγραπιπι ἔγραπιπι ἄγατα (ΕἸ. ἐζηιῦγο 1): τύμπανον τύπανον, τῦμΡ- τῦὺΡ- 
τύπτω ὈΘϑδ, 566 8έιροδ. 

ἬἜγριιβ ἤρατο : τύπος, 800 ργβθοθᾶ, 
Ἡίσγδππιβ ἀθϑροῦ: τύραννος : 

δες Αἄ]. το, ϑαθβῦ. Ὀγθαβῦ: οὖθαρ υαᾶᾶοι (ἔογ "ὕθαρ, ο ἀνοϊᾷ 8. ἀο.}}]6 
διϑρίγϑύϊοη), Αρβ. ἄάου Ἐἰ., 5Κ. ἀάλαγ-, οἵ. Τὰῦ, παγῖεϊ αοῦ γα 1]Κ. 

Ὁ 616 (ἔΟΥ ἔθυσα. 866 ηϑδοιδὴ) : ὑ- ἘδΙαύϊνο, οὗ, γο- ὅς ψο. 
υ]είβοοσ νοϊοΐίβοοσς ὅδ κα νσθηρθϑηοθ: " ψουηᾶ,᾽ ἐγ. Βα. 
υἷ]οι5 ΒΟΥΘ: τὸ ἔνωζοι8 ἔτοίοσιι8, ἕλκος ΜΟΟΠΩ, 

ὈΠ Ὸ ταοϊβύυγθ : τὸ ωυϊϊ-σ ἵν. ᾿υϊ8 ταοϊδῦ, 560 ὡυΐάιδ (οἴ. Καϊρο). 
ι1π|1ι15 ΘΙ : ΕΙΜΟΒ Αρ8. Ἐ), ὀἴγι, οἷ, ΕΜΟῸΒ [γ΄ θην, Ἐναββίϑῃ ἐϊοηνῶ, (ΔΠ1Κ- 

Ἰοβὶ 9). 
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Ὁ] ηᾶ οἱ ον : ὅ1:.ΕΝ- ὠλένη, οἵ. δι,κ- 5... ἄγιέ8 ἀ.Χ]6- ἷη ; 8180 ΟΥἘΝ- Θοί. 
αἷοΐμπα οαὈὶὺ (τ15- τὶ θη ἔοῦ "αϊΐπα), ΟΥΝΝ- ΟἿΣ, εὐὐϊ6 Αοο. ῬΙΏΓ. ΘΙΌΟΥ, 

Αρ8. οἴη ἘΣ. οἰ-Ὅον οἰ. 

Τυίςιηι Ἰθοὶς : Ῥαπίο ((ο]γη61]8 11. 8). 
ὌΠγα [115 θογομῃᾷ: Ὁ οαὖ, οὗ. τὑΡ- τὐὐθγιι8. 
π1-υἱὰ Βογθθοῃ-οὟ]: τσὑἱ,.- ὕὑλάω ὈδΙκ, Ιῦ. εὐὐόζξὲ ὅο ὨΔ]1]οο, οἵ. ὐὐῶξιιβ 

ΒΟΥΘΘΟΒ-ΟἿὟ] (βουν 8), 5... ἐϊάζαϑ, πᾶ ὕτ,.- ΟΝ ΟΥ. 72α ΒοΥ]. 

α]1Ὁ ὨΟῪ] (ΕἸ. ἘΣ. λιγῖν- Υ]γ) : ΒΘαῸΡ]. οὗ σἹ,.- ργϑϑοϑᾶ., οἵ, ὀλολύζω 
(Ξ "ὐλ-υλ-ύζω), Τὐῦ. εἰ όξί Βηῃ ουΐ. 

ἷνα βοᾶρε: ὅν 566 ἰγᾶ, σγοσίηρ “οὐδ᾿ ἰῃ 6 ΤΩΔΥΒ}, ποῦ ἱῃ {86 Π6]4. 
ὭΠΙΡΙΠΟΙ5. ἐπι 1 ΠΟ 015 ΠΔΥΘ] : ἔγοση ᾿ογιδοῖοβ ΟΜΒΗ-1,- ὀμφαλός, οἷ. ΜΒΗ-»- 

ΜΊν. ὑγδίζι, ἈΟΒΗ-ΕΙ,- Αρ8. παΐεῖα Ἐπ., ΝΌΒΗ-ζ- 51... παδῆτίαηνγ ; ἴτοτῃ 
ΝΟΒΗ- Γιοὐδ. παδα, ΝΟΒΕ- 5Κ. ηδῥλὶβ.: “ οϑηΐσθ,᾽ οἵ. βα. 

ὌΠΙΌΟ ὈΟΒ85 : ΟΜΒΗ-, οὗ. ΝΟΒΗ- Αρ8. παΐι Ὥδνϑ (οὗ ψ»}66]) Ἐ;. ἘΣ. αἸ 96 :. 

ππιῦγα 8Βη 846 (ΕἸ. 8ϑοηυδγο τὐηιδϑγ' πριδΥαφε ἐὐηυδΥγοἶϊα) : ΟΝ -, 5Κ. απαλάϑ 
Ὀ]Ἰηᾶ, οὗ, ΝΌΕ- Ζᾶ. αλάδο, 866 ἄξον' ; δ) ἃ ΝΟΡΘΗ- δυο ῆ. νυθός δι ϊκ, 566 
ποίδιιϑ. 

ὥπι6 πῆπιοδ 81 χτηοϊϑὺ : ἔγ. τῶυΐϊηνι5 Αα]., 5Β606 ὥυΐάιι8. 
ὌΠΊΘΙΙΒ ΠΙΠΊΘΓΙΙ5 ΒΟ] θ᾽: ΟΜΈΒΟΒ, οὗ. ὄμβοβ. ΝΌΜΣΪΑΡΥ. ρθε ΑὮ]., αοί. 

αηι8, Αὐτὴ. τἰ8, 51κ. ἀήιδα8, δ! ὅμ- ὦμος. 

1π|-18Π| ΘΥΘΥ : εηι- ΤΟΥΤῚ πιι-ηι6 (ΟΥ̓ ὑθυτη. 866 ἔχηι), Ὁ- 866 τ(ὃ:. 
δηςία οπθ-ὑνν!  (5161]. οὐγκία, 8180 ὀγκία αὐδδὶ ἔν. ὄγκος τηθι55; ΕἸ. ἑπολ 

οἰ 06) : Ξε ᾿Ὡυϊοία ἔν. Πηίσιιϑ Β1}}016, 8566 ὥπιι8. 

ὉΏΟΙ15 ΠΟΟΙ : τὸ "υϊγοιιβ ΤΟΝ Κ- ὄγκος, Τ ἰδ, τυᾷϑ:αϑ. ἢ 
πηάα ψαῦον (ΕἸ. δοιυπα Ν᾽. ϑιυγγοιιια) : Ξε "υυπάα σοκῦὺ- 10. τοαπϊ, οἴ. 

γοῦ- αοὗ. τραέδ Αρ8. υἀΐογ ἘΠ.,) Αρ58. νὰξ νγϑὺ Ἐ;)., Ο]δν. νοάα “θυ, γῈ}- 
Αὐτλ. φοέ Υἶνου; 8180 ὑχρὺ- Γἠὐδ, ἐπα ποῖοσ, Ὅ0- Οὕτω. μξων, ὕδωρ 
(ἄθῃ. ὕδατος), υ)ὺ- ΜΊΓ.. ει-8.6 (ΕἸ. ιολίϑιν), 5Κ. ἀάαη-, οἷ. Ζᾷ. μά- Ηοπ 
5Κ. κεἰἀ- ὕο νϑῦ. 

πη-ἀὰ ΏΘΩΟΘ : ἔσο ἤμην ΑὉ]. (5606 ἐμα6) οὗ ὕὉ- 566 εὐ. 
ἹΠΡῸ πηρτιδ 5ΙΏΘ8Γ: ΟΝαν- ΟΗΟ, αποὸ Ὀυῤοσ, 831. ατγ7- ϑιιοίϊτῦ, οἵ, ναν- 

ΟΙν. ἐμιδ Ὀαΐίοτ. 

πηρτ15 ἢ8]] : ΟΥΚΕΥ-, οἱ, ΝΚΗν- ΟἿτ, ἔησῆς Αοο. Ῥ]ΌΥ., ΚΟΚΗν- ὄ-νυξ, 11. 
πάσαβ ΟΒἸαν. ποσί, 81. παξῇἢάβ, 

πηρτα Πμοοῖ : ἔν. ρσγδθοθϑᾶ,, οὗ. ΝΟΚΗΥ-ΕΤ,- Αρ8. πάσεϊ τιϑ1] Ἐ". 
Νοὺ δᾶᾶα Ασχ. ηιασίΐ ΟἸαΥ. 

ὨΠῚ5 Οἶποβ οἱ (Ε). ογμίοη) : ΟἿΝ- οἴνη 806, ΟΙΨ. δίγυ οὔθ, αοὗ. αὖ Εἰ. ἘΝ, 
απ, Ῥγυββ, αἴηι8 Τοῦ. ιυΐξπαϑ8 ΟΒ]δν. ἐγ. 

ἹΡρα ΠοοροΘ (ΒῪ. ρα Ἐ).): ὉΡ-ΟΡ- ἔποψ (ἴον "ὄποψ ; ἐογτηϑᾶ αὐϑϑὶ ἔν. 
ἐπόπτης ΟὨ-ἸΟΟ ΚΟΥ, ΑΘΒοἢ. ἔγδρυη. 291) Ἠθβυοῆ. ἀπαφός, ἔγοτα 18 ΟἿ 
ΟΡ ΟΥ α». 

ὩΓΣΌ5 ΟΙΌΥ : ΞΞ ἔσυιιγϑδ ΨΟΒΡΗ- ΟΡ̓Θ.Β. ναγάαπα; “ οΘοπογϑύϊοῃ, ἔν, Ζᾶ. ναγοά- 
Ῥγοσηούθ 5Κ. ναγαΐ- ΤΟΥ. 
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Ὡτοσθιβ ροὺ (οὐ. αἰὐγζεῖδ; Ἔϊ. Ζυγοῦ, ϑα Β0.) : ξξ υμγοθιι8 ὙΒΚΥ- ΟΒ]δν. 
υγῆξῃ. 

ΗἩδγαὶν δαὰᾶ ὕρχα 78 ΓΥ. 
ὭΣΡ ΘΟ ὑγροῦ ῬΥΘΒΒ: ΞΞ "υγοιοῦ ΥὙΒΑΥ- οὗ, γΕΒΟν- νογρῦ, ἐ-(ξ)ἐέργω Βλαῦ 

Ρ, σοβαν- 1,10. τρῶγσαϑ ἀϊθύγοββ Οϑ]δν. υγαρί ΘΙΘΙΩΥ. 
ἁἰσῖηα ϑύοσ : τὸ ἐνῶγ-πα ΥΟΒ- 5Κ. νάγ, οἵ, 8- Τὐΐ. 7ώγόθ 8568, ΧΟΒ- οὖρον 

νυϑύου (- ἔβόρ- ον), Α58. νὰν 568, ΖΑ. ναϊγῖϑ. 
ὈΣΊΠΟΙ αἶνο : " ροῦ ἰηὔο ὑμ6 ψϑίοχ, ἔγὶ Ῥγϑθϑοθϑᾶ, 
ὭΣΠα, νϑίοτ-Ῥοῦ : 

ὮχΟ ὈΓΩ : Εσὕ8Β- εὕω Βίηρθ, οἵ. υ8- Αρ8. γϑ:α 88}68, Ζά, 5Κ. εϑἢ.- ὈΏΤΗ. 
ἼΓΘΌ5 ὈΘΑΓ: ΚΤΗΟΒ (866 ἐσ62), ἄρκτος, Αττὰ. ατὖ, 5Κ. ξζϑῆαβ, οἵ. ἘΚΤΗΟΒ 

τ. ατί. ᾿ 

Ὡσεῖοα ηϑὑ]θ : - "νεγίξοα ὙΒΤ- 566 νογέδ, " 6] ὑοΥ]ηρ, ροϊβοηΐηρ ". 

ΤΠ Μ11ἃ οχ: αδυ 8 (ΜΦοΟΙΟΌἾ 8), Ῥοστονθαᾶ ἔγοσα Τϑαϊοηΐϊο, ΟΗΟ6. 
ὥγοδ. 

11564118Π| ΒΥ ὮΏΘΙΘ, 1564116 ΟΟὨ ΙὨΟΌΒΙΥ : 1|-8- ἔΤΌΤΆ ὕ-, 866 εὖὲ, -- ἃ ὁ886- 
Β͵ργι, 8606 αὐ. 

ἰϑῦσρο 86: ἔν. Δα). ᾿αβϑῶτ-γίριιβ " φοῦϊϊηρ ὈΥ ῬΥθβοσιρύϊοη,᾽ ὥϑῶ ΑΌ]. -Ἡ 
γαγρῖδ, οἵ. ἀϑ-οαρὶδ δοαῦυϊγθ. 

πἴ 88: -- ἔμ-ἶἶ, - 866 μδὲδὙ Ἔ -Τῇ 206... 566 αϑέ. 

πζοῦ βίη : ὲγί- ξξ "δα-γῖ-, ὍὉ- 1.10. ἄάα. 

πΐοσιβ σοι : σὕὉ0-8ο- 5Κ. μαἀάγαηι, ἴτοτα ὑρ ουαὖ (1.6. “Ὀογοπᾶ᾽ [86 
ΒΟ, ΘΟ, οὗ, ὁαίγ δηλ “ Ταγμϑϑὺ οἵδ᾽ ἔτοση ὁ: οὐδ) αοῦ. μέ Εἰ., 5Κ. ὠὰ, 
οὗ. ὕσ-τερος ὈΘὨΪηα, ὑσ-τέρα ΜΟΙΩΌ. 

ΜὉ1 υἱοὶ 88: ὑ- 8060 ειδὲ ΤΊ ΠΟΤῚ ΤΟ-, 566 ἐαηῖ. 
τοῦ οἰζοῦ 86: “ὕδθ ἃ8 ΤΩΥ Ῥουύϊοη,᾽ ΟΙἹΤ- οὗ, οἶτος ἔαὐθ (“ Ρογύϊοῃ ἢ). 
Ὦνδ σῖδθρθ: ΞΞ δνυα δαγ-, ΟἸαν. νἱη-7)αρσα Τιλῦ, ὥρα ὈΘΙΥΥ. 
Ὀνϊάι5 πανίάιι5 τηοϊδϑῦ; ὕαν- οἵ, υαν- ὑγρός, ΜΊΓ. ὥν ἔγθβῃ, δῃηᾷ νοανυ- 

ΟΝοΥ. νόζγ' ταοϊβϑὺ ΕἸ. ισαζο οἱ ἃ 581}. 
ἹοΥ (ἔγοόσὴ ἔυμαογ) σοσχοσ τ]ΐθ: 

νδοςα οοΥἦν (ΕἸ. δαολαίον 3): Ξε "υοί-ο (ἔοΣ ὕϑσυα. οἵ. 7μυση-οα), νῈτ- 851. 
ναΐ-8-(8 Ο81, 8566 υἱξιιζιι8. 

νδοοίηΐτπι ΠΟΥ ΙΘΌΘΙΥΥ : ἔν. ἔυασοϊηιι8 Αα]. οὗ ρτδϑοθᾶ., “ϑϑύϑθῃ ὈΥ͂ οονγβ᾽, 
σδο] ὃ δίαρσου : Ὀίχη. οἱ ἔναοῦ νΑκν- Αρβ. ναΐ ογσοοκϑᾶ Εἰ. τσοο, 8Κ. 

νακγάϑβ: 8180 νϑοςὶ ὃ βύαρσοσ, ἔγοσα ἔναςσοῦ "νᾶοῦ νκν-. 
ναοῦ νοςῦ 811} ΘΙΏΡΥΥ : “8:1 ΟΡΘῺ ἴο 8 ΟΠἾΘΥ,᾽ νοΚ- ΑΥΤη, ναϑῆ Οἡ δοοουηῦ 

οὗ, οὗ. νΕΚ- ἑκών ψ1Π1ὴρ, ΖΑ, νας- Ὀ6 ψΊΠΠ[Δερ 51Κ. νας- 6 ΘαΩθΧ. 
νϑάδ τυ8ῃ : νΑΡ0Η-, οἵ. Βα. 
νϑάτιπι ἰοτχᾶ ; “Ῥδββαβθ,᾽ ΝΑΡΗ- ΜΙν. Τοπηπαασΐ ὑγϑυθὶ]ἕηρ, Α38. ναάαη, 50, 

Ἐ;. τισαάς ιυαααΐο. 

νδὲ Τηὐθ1]. (οὐαί) : αοὐ. ναὶ Α58. νᾶ οθ ϑ'θδϑύ. Εἰ). Ἐ), ωναΐϊΐ τ0ο]]θισαν, 
Τυοὐδ, εὐαἱ ΤῊ ΘΥ]. 



112 ἘΤΥΜΟΖΟΟ])ΟΑ͂Σ ΣΕΧΙΟΟΝ 
Ἃς ἀπ το" πότος τ} «-ἰ τῷ τς τ πὸ τϑ τ τ ϊΞΕ- -ἰ -.- ΞΞ.- .ΞΞ:....- 5- --- ΞΞΞΞΞ 

νϑΐίοσ οὐπηΐηρ: ναΐ-το- νΑΘΗν- [1ὑ. Ὡτσαρὰβ Ὀ1θῖ. 
νϑρίηδ βῃθαί (ΕἸ). ναπῖϊαλ) : 
νϑρῖο ΟΥΥ: 

νᾶριιβ τοϑταίηρ (ΕἸ. ἐογηναραηξ 3): " ὈχΟΚΘ,᾽ γλαν- ἄγνῦμι Ὀγοδϑῖκ, ΜΕ ͵τν. καππ. 

ἍΜ 68Κ. 

νυνδὴ νδῆδ Γηὐἰο]. : ΞΞ "νᾶ (8606 αλα). 
ναἱθῦ 8πὶ βύσοῃηξ : αὐαι- βάλε οἢ ἐμαὺ (“ταϑγϑὺ μου 9 8016), 1.10. σαϊξιίϊ 

Ὀ6 8016. 

σαῖριβ ΔΥΤΥ : -- "υοῖριίι5 γοιαγ- Αμρ8. υεαϊοαη, 10}1 ἘΠ. τσαῖϊῖς Τσαῖορ, 5Κ. 

ναῖρ- ὕο Βρτίηρ, οὗ. ναικαν- ΟἿ... ζηρτα ὯΘ 1688. 
ν 8 1185 νϑ]16ὺ (Ε). Ἐ). ανωϊαποῖι6) : “ Βααὖῦ 1ῃ,᾿ οὗ. 8α. 

σα! Πππὶ ρα] βθᾶθ (Α88. υσαῖ ταταρατῦ ΕἸ. τσαϊΐ), να 1115 βύα ΚΘ ἔοσ 8 Ῥϑ)δϑάθ: 

Ξε Κναΐπο- : " ΘΟ]οβίηρ, οἱ, ΜΙν. 2,41 Ὠϑᾶρθ. 
ναῖνα ἄοογ: -- "υοϊυά ἔν. νοϊυῦ, “Λαο τ᾽ ΟἹ 108 ΕἰΏΡ68. 
νσδηηι5 ἴδῃ (Ε)., ΟΕ. τηαηπηαλ): 

νϑπι5 οὐρὺυ (Ε). νατρμ) : 
ΟΨΆΡΟΥ βύθϑσῃ: 

ψάρρᾶ βαὺ πίῃ: -- "νᾶμα, "νᾶριιβ ΑΔ]. ἔτ". Ῥγϑθοθᾶ. (866 οδηι8), “ ὑμδὺ 85 

δχηϊ δᾶ 105 Ὀοπαποῦ᾽. 

νϑριὸ δὰ βορροᾶ : “νεῖ ρ]6,᾿ γ3Ρ- ναρρ τοί (Ξ-- "υᾶρδ), οἴ. ΥΑΡ- ΑΒδ5. 

γον απϑύθϑανυ Εἰ. τταῦνὰ ἰσαῦογ' τα. 

νατίυβ νατϊοροίοα (Ε). ταἰτῖυον ναΐγ): τε ἀνοριόβ (ἱῦ ἢ δοοθηῦ οὗ πολιός), 

ἀϊδϊδούϊο]ν σαι. δαάίι8 Ὀχονὰ (Ε:. ὅαψ Αα]. δαΐχε), οἵ. ΟἿ“. διοιίάε 

Υ6]1οΟΥ. 

νατὶκ ἀϊ]αἰοᾶ νϑὶπ : “ ὈΙούοῃ,᾽ νΕ- ταγι8 ὈΙΤΩΡ]Θ, οὗ. νῈ- Τὺ. τσὶγαϑ. 

νΆΓΙΙ5 ΟΥΟΟΚΘα: 

νἂϑ Ξυτοίυ (Εἰ. ὀησαρο) : ΝΕΡΗ-ΐ- οἵ. ἄ-(β)εθ-λος οοηὐοβῦ, ὟΝ. σιονϑέῖ ρ]οᾶρθ 

(Ξ-- "νϑᾶμ-"]]1 0), δῃᾷ νορη- οὐ. νααὲ ἘΠ. ιυοὰ Τισασθ, Τιῖῦ. τοααϊ(ϊ 

γϑᾶθθιμῃ. 
νϑ53 ν6556] (ΕἸ. Εἰ. Παβκ) : ΟἸ ΔΥ. ναϑι8 ΑὉ]. ΒΙῸΣ: 

νϑϑίι5 ναϑύθ (Ε).) : νᾶ8τ:- ΟἿσ, 25 ϑυηρύν, 88. υδϑίο ϑιδβῦθ. 

ἐνδιξβ υϑέϊιϑ (Οδροϑὺ, Καϑὶὶ 7. 119): νῦτι- Οβιυϊο οὐάτεις Ῥγϊθϑὺβ (ϑύσϑθο 

4. 4. 4) ΟΙε. 2ᾶϊι, Ῥγορῃϑῦ, οἱ. ἀρ8. Κδαάθη 8. βδοᾶ Ἐ). Ἡεαηπιϑβᾶδυ, δηὰ 

Οαοὐὗ. νυδα8 ταϑᾷ ΟἿΣ. τυοοὰ Α4]. (᾿᾿ΠΒρ᾿χοᾶ,᾽ οὗ, μάντις ῬΣΟΡΘὺ ΖΡ. μαίνομαι 

810 τηϑα), ΕΠγ8, ΗΠ οχὺ Τιϑούαγθβ, Ρ. 278. 
“να οὐ: -νὰὉ ἠ-(()έ, οἵ. νῈ Ζά. 5Κ. νᾶ. . 

νἕ- ναε- ἀοργϑοϊούννθ ρϑυύϊο1]9 (υδ- ογ8 υδ- ογαναβ υδ-ραϊέαιιβ υδ-ϑαπιιβ, 588 

νυϑ8οι8 υϑϑιϊδιιζμηι) : 

νοςἐϊβ ΙΘΥΘῚ : “τόνου, ΕΓ. υολῦ. 

νεροῦ ΔΙΟῦΒ6: Ξ- ἔνοροῦ γ06- αοῦ. ναξαῃ, ϑῦοἢ ΕΒ). ἘΣ. ἐσαζό ισαϊὲ Ὑδίνοιιο, 

εἴ. νϑα- ΖΆ. νᾶχα πὐΥθηρσῦῃ 5Κ. υδΊαβ αὐλοῖτιθββ; αἰβο υα- ὑγιής ΒΘΔΙΓΕΥ, 

ΟΙ-. ἀϊ-ολ-ῦ-ταᾶ ὕο 8 Κθ. 
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νοΠοπιθη5 (-εῪ6- ἀἰα]θούΐο Βρ6]]}ὴρ Οὗ -6-, 806 αἤα; ἴῃ Ῥοθϑύσυ δ᾽ ΔΥΒ ἃ 
α150118}016) νδοπδη5 νδπ]6 5 νἱο]ϑηῦ : "τηϑᾶ;,᾽ ὑδ- - Ἠι6Ή8. 

νΟΠΟ ΟΔΥΥΥ : ΥΕΘΗ- ΟΙν. δὴ πᾶροι, αοὗ. ρα-υἱσατ ταουθ ΕἸ. τσαρ τσοὶ 
τσείρ ιὐαϊϊοογοᾶ τολίξ ισσῆξ θαγισὶγ Τνοσιιο, Τιὶϊῦ. ἰισοζὰ 1 ΟΔΥΥΥ ΟΒ]δν. 
σνόζαᾳ, 2. ναζ- ατῖνο δ51κ. ναΐ- ΟΔΥΥΥ͂, οὗ, γΟαΗ- ὄχος οΠδυίοῦ. 

νΟΪ] ΟΣ: “ομόοοβο;,᾽ [τηρογϑῦ. ἔν. υοἱδ (οἷ. ἀϊο ἀῶς ζας 76 ἴτ. αἴοῦ ὅσ.). 
ν8165 ΒΚΙΓΣΥΩΪΒΏΘΙ: ἔΓ, ἔνθζιι8, 8606 υδίδα. 
ν6 116 Ρἱυοῖ: -- ἔυοϊ-ηδ, ΜΕ1,.-Μ- Ὗ. σισοϊϊαΐϊ ΒΏΘΑΥΒ. 
ν 6115 Ηθθο6: ΞΞ "νοζζιιβ ΥΟΙΝ-Ε8-, οὗ, ΝΟΙΝ- οὖλος ὝΟΟΙ]Υ (Ξ ᾿βόλνοΞ), 

ϑδηα νὰ κ- αοὗὐ. υτοϊζα “ΟΟ] ἘΠ., Τὐὐδ. «οἱΐποα Ο]αν. υἱΐἥπα, ΑΥτὴ. σαΐη 
δι, 866 Ἰᾶπα. 

νδῖοχ βυν τ : ἔγοσῃ "υδίιι8 (506 αέγδ) ᾿υοῖ.-Θἴιι8 ἘΥ. υοΐνδ, “ οαγτὶθᾶ ἀνγαν". 
νδίιπι. οονουϊηρ : ΟΙΚ. 71αἷ : τ "πυοδ-ἰ μι, 866 νοϑβέϊϑ. 
νδιιπι 3 86ὶ] : τῷ ἔνοχο-ζιηι, 866 νοοϊηεηη. 

νδ8 νϑὶ: - ἔνοχ-πα " Θομαποίογ,᾽ ΥΕ6Η- νεδδ -ἰ- -8- 566 πυϑχό ὃ 

νοδη11Π| ΡΟΐβοη (Εἰ νεποηι) : -Ξ ᾿νογι68- γῆν “ ῬΗΪ]σο ᾽ (Ηον. Ἐροᾶ. ὅ. 87), 
ἔν. Κοηλιϑ, 8α. 

ΨΟΠΘΙΓΟΓ ὈΘΒΘΘΟΙ : νῈΝ-Ἐ8- οὗ, Κειι8 σοα 6885 οὗ ἸΙονϑ, ἔσοϊη νῈΝ- Αρϑ. υἵὴδ 
Ἰονοσ, 51. ναη- ὕο Ἰονϑ. 

νεοπΐα Κη η688: ΞΞ ἔνοπΐα ΝΟΝ- ὀνίνημι Ὦ6]Ρ, οἵ. νν- ΜΗΔ. σωππαη ὉΘ6 

ΒΔΡΡΥ. 
νϑηϊο οοχὴθ (Εἰ. αὐυοτιίνγα ϑαϊη θοῦ υδηι6) : ΑΥ̓Ν-σὉ βαίνω (-- "βάν-͵Ἶω), ἴογ 

αΥμ-σδ, οὗ. αὐἘμ- ΟἿχ. ὀδίηι βύθρ (--: "Ὀθιμ-τήθη, βϑύοκοα ΘΙ, ἶΚ8), 
αοῦ. φίηιωμ οοχὴθ Ἐἰ., 110. σοηνὼ θιὰ ὈΟχΗ, Αττλ. ὀζη ἮΘ ΟϑΙῺ6 (-Ξ Ἔ6- 
σοτη-᾿), οὗ. ανομν- Ζά. 851ς. σαηι- 5ο. 

νδπου δυηῦ (ΕἸ. νοπΊϑΟΉ) : " δὶη,᾽ ἔν. υδημηι. 
νοηΐοσ Ὀ61]Υ: δβΒα., “ ψχπα- Ὀδρ᾽. 
νοηΐι5 σὶπᾶ: νΕΝΤ- αοὗ. υἱγηα8 Ἐ)., οὗ. νΕΝΤ-ῦο- ὟΥ. σισψηξ; ἔγοση νῈ- 

(πὶ Βῃογίθηϊηρ Ὀθέοσθ -"έ-) ἄ-(β)ημι Ὀ]ονν, αοὐ. ναΐαπ, Τὰν. ισξα5 
σα Οϑ]δν. υξ᾽αξὶ Ὀϊονν, Ζᾶ, 81. νᾶ-. 

νδηϊοιία νοπηῦςοια νϑηϊοιΐα νδηϊποιΐα 8 ΡΥ Ρ6 ἴΟΥ Ῥχθβουνίηρ : ΕΠ. 
Ὀἰμλΐη. ἔγοση ᾿υδηϊσιι8 ΟΥ̓ "υδλυϊηιφιίιι8. “ ῬΥθϑθυυϑᾶ ἔου 8816,᾽ ἔγ. βα. 

νϑδηιπὶ ν ΘΟ ΏϊπΠ|ι 88]6: ΥῈΝ- ΟΒ]αν. υδ)υϊξί 8611, Αὐτὴ. σίγι Ῥγΐοθ, οἵ. νὸν- 
ὦνος, ΜΙν. δαΐη Ἰοδη. 

Νοὺῦ δαὰα 851. ναϑ»ιάηι ῬὈΥΪΟ6Θ6, ἔογ -8η.- Του] τοχηδϑίῃ ἴῃ Οϑ]δν. 
νορτγδϑ ὈΥΘΣ: 
νδγ βρυΐϊηρ: ΟΝΟΥ. νᾶγ. 
νϑγβίσγιπι. ΠΘ]]ΘΌΟΤΘ: “οογγϑοῦδνθ, Ῥυγρδαύϊνο,᾽ ἴσ. ἔνδγο βοὺ σὶρῃύ, ἔν. 

υδγ 48. 

νογῦδηδα Βουῦαρο (Ε). νογυαϊη) : Ξε ἔνογϑό8-πα6 Ἶ, 8α., “Βῃοοῦδβ᾽. 
νογθογα  η1ρ8 (Νουα. ϑβ'ΐηρ. ἔνογδιι8β, οἵ. Ῥ]ϑαῦ, ϑιιδευογδιιϑίαηι " Β] 1 ΣΟΙ 

Ὀοαῦθῃ ᾽): ξΞ ἔἥνογδογα Υ88Β- ῥάβδος νϑῃᾷ, Τὺ. τοΐγδα8 τοὰ Οϑ]δν. υγῆδα 
ΜΠ]ον. 

ὃ 
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- τῶ ἔεατωερ το ῦλο, εξύρερος, 

νψογριπὶ ποσὰ: - "υογδιίην ΝΈΡΗ- αοῦ. νατυγὰ ἘἸ., οὗ, ΨΟΒΡΗ- 1.10. τἸοαταϑ 
ὨΒΙΏΘ. 

ΨΟΓΘΟΓ ΥΘΥΘΙΘΏΟΘ : “ἸΟΟΚ ἴο,᾽ ΞΞ ἔυόογεοῦ ΝΟΒ- ὁράω 8606, αοὗ. ναγϑ ΜΦΒΙῪ Εἰ. 

Ἐ;. τσαγὰ ἰσαγταπὲ ὅσ. τσογγα τοοα τυογίδῳ ισγαϊ ἢ Τσαγγυϊδὴ, ἄο. Τσαγτεί, 
νογρὸ Ὀοηᾶ (ΕἸ. νέγρο ΝὉ.) : 866 τιγρ6δ, 
ψογηληα οΥΐΡ68: -- "νογί-ηυΐπα ἔτ. τυογίδ (88 στρόφος Ο60]10 ἔτ. στρέφω 

ὑυΧ})). 
ΨΟΓΠΙΪ5 ΜΟΥΤΩ : -Ξ ἔυογηυϊβϑ ΝῈΜ- ῥόμος ποοᾶ-νγοστὴ (1 ΘΒ ΐϑη ἴον ᾿ῤάμοΞ), 

αοὐ. νατγηιβ βουρϑῃῦὺ Εἰ. Ἰσογ. 
ψΟγΏδ, ΠΟΙΏ6- ὈΟΤΏ 518. : ὁ ὈΟΥΏ ἴῃ 8. ὉὙ67 8ασγν᾽ (ΝΟΙΪ 8). 

Νοὺῦ -Ξ- ἔνεϑίγια ἔΤΟΤΩ νῈ8- αννγ6]}, 866 νἱζζα. 

σόγρᾶ πέος, ψΟΙΡΙ15 ΟἸΤΟυχηΟἰΕΘᾶ : 
ΨΟΓΓῸΒ ὈΟΔΥ: ΨΕΒΒ- ἔρραος ΤΩ ἕρσαι γο ηρ ἸΔΧῺ5, Τυλῦ. τυογϑηὶβ ο8}}, Ζᾶ, 

ναγϑῥγυΐ γάτα, οἷ. νῈ8- 5Κ. υγϑληΐβ. 
ΨΟΙΓΟΌ νΟΣΓΌ ΒΘΘΡ : γ858- Οϑἶαν. υγώλῳ, οἵ. ΝΈΒΒ- ἀπό-(β)ερσε ἰῦ 5πορὺ 

ΒΝΘΥ, ΝΟΕΒ- ΟἾΝΌΣ. υὔ7γ' ΡᾺ]] οὗ 086 ΟΔΥ. 
νοῦσιοα αγύ, βῦθορ Ὀ]δοθ (Ὁ δο) : “" τἰβίπρ, ΞξΞ. "νογγεῦοα Ν8.5- Ταῦ. τοϊγϑεὶϊβ 

ἴορ Οϑϊαν. υγὥλϊ, οἵ. ΝΕΒΒ- Αὐτὰ. ᾿-υοῦ ἋΡ, 51κ-. νάγϑηηιαι- ὨδὶρὨῦ. 

νοσυιησῦ ὑσγῃ ουὖὖ: “Υἶβο᾽ (οἴ. υογγιοῦ ἀνογῦ, “Ῥγονθηῦ ἔγοχση σἰβίην ἢ, 
ΞΞ ἔνογγιηοῦ ἔτ, ἔυογγ-ηφιιϑ Αα]. ἔχζοση νῈΒ8- Ῥσϑϑοθᾷ. ; ΏΘΩΟΘ 8130 

ως πγγμπομηι (1.6. νΟΥΥΌΠΟΌΤ͵Ω) ΟΡ οὗ βύϑ!κα οὗ οοσῃ ( 811.). 
νοσγίο νοτζίο ὑυση: ὙΟΒΤ- ὄρτυξ αὐδὶ}] (΄ ἀδηοΐηρ᾽), ΓΤ. τοαγίαᾶ 1 ὑΌΤῊ 

ΟΥ̓ΟΣ Οϑἶαν. υγαξῥἐὶ ὕγη, ΖΑ. σπυαγοί- ὕγη ὅο 5Κ. ναγέακαβ αὐ] ναγί- 
ὑσσῃ, οὗ, νΕΒτ- ὟΝ. σιυογίμ μα Βρὶα]6, αοὐ. ναϊγέμαγν ὈΘοογα 6 ἘἸ. τσογίἢ 
(ἴῃ “οθ σου ὑῃ9 ἄδγ ᾽) κεοϊγαὰ αοὗ. ἀῃηα-υαἰγίλβ Ῥγοβϑηὺ Ε). ὑοισαγά. 

νογῖ βρὶύ : ΟΕ Εν- ΟὔτΩΡνυ. δοεγυα ῬΊΟΥ,, ΟΙἿΥ, δοιγω βύδικϑβ : “οἵ σψοοᾶ,᾽ 
οἵ, ἀνξ- Ηθβυοῖ. βαρύες ὕχθ68, 1.10. σὺγὲ Τογοβῦ. 

σνϑγιβ ὑσὰθ (ΕἸ. υογν) : νΞῈᾺ- ΟΙκ. ζῖγ, οὗ. ὑυχ-υδξγύαπ ἕο ἄοιδῦ Α,8. τχθεῦ 
ὑχὰθ Ἐ). τὐαγίοοῖα, Τὺ. ἐσίόγα Γολῦῃ ΟἸαν. νδγα., 

νοτνὸχ Ὀογρδχ (Ροὐγοηΐυβ 57) ούμου: 
ψόϑοοσ δύ: - ἔνοβοουῦ, ανόο-8κῦ βόσκω ἴθΘαᾶ, 

ψὄϑο 5 8118)]}: -Ξ- ἔνδ-ϑχινι8 ἴΥΌΤΩ τὅ-. 
νϑϑ-ἴοδ νϑηϑ-ῖοδ ὈΙΔΟΥ: ΥΕΝΒ-: 
ψΟΘΡρ8 ΒΡ : ΞΞ ἔνοϑρα ΥΟ8Ρ- Αβρ8. υἄϑρ Ἐἰ., οἵ. ΝΟΡΒ- ΑρβΒ. υἄρϑ, ῬΥΆΒΒ. 

ισοῦ8ϑε Οϑ]αν. νοϑα. 
νοϑροσ ουοηΐηρ (ΟἿΣ. 728007) : ἕσπερος. 
νοϑίοσ νοϑίθσ γΟΌΣ : ΥΟΒ 5Κ. ναϑ γοὰ ΕΟ] ϊο, οὗ. νὸ8β υδϑ. 
νϑ- ΕἸ Ρι1ππὶ ῬΟΤΟῊ : υδ- - δέωδιιζιύγ, 506.1, “ ἸΏ ΟΥΟΥ ὈυΣ]αϊηρσ᾿᾿ (οὗ. Κγξουΐβ 

1010 ΤαρίζοΣ᾽ Ον. Ἐαϑύ. 8. 447). 
νοϑερίπι ὑγϑοῖζ: 
νοϑιὶβ ραγτηδηὺ (ΕἸ. ἐγωυεδέϊ6) : Ξε ᾿υοϑβέϊβδ Αοὗ. υαϑίζ Ἐ!. Ἰραῦζον, ΤΤΟΤᾺ ΥΟΒ- 

οὐ. ναϑ)αγν οἸούμθ Ἐ;. ιὐϑαγ, Ζᾶ, ναλῆ- 851Κ. ναϑ-, οὗ. ΝῈΒ- ἔννῦμι, ΑΥ̓ΤΩ. 
2-06- ΌΤΩ 1 ἄγθβ8. 
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νοίοσΐηι5 οὗ Ὀθδβίβ οὗ ἀγδυρηῦ : “ οὗ γϑδυηρδ,᾽ ΝΕΤ-ἘΒ- 866 συϑέιι8, δηα οἵ. 
υὐξιιζιι8. 

νοίὸ νοῖό ἔουρὶᾶ : “βρϑαῖκ, ἀνου-, 866 αγϑδίΐον, οἴ. ἀντ- αοὗὔ. φίλαη Βρϑδκ 
Ἐ,. φιοίξ, δοφιιοαίῇ. 

νοξι5 οἹ]ᾶ: “10]}] οὗ γϑᾶζβ, γῈ1- ἔτος γϑϑυ, Γἰύ. τσόξιιϑσαϑ οἸᾶ Οϑ]αν. νοὐλἅ, 
5Κ. ὑγ]-υαέ-8-α 8 ΦὮΥΘΘ γϑδγ8 οἹᾶ. 

νοχΧ  Π]Ππι βὐδηδαγχᾶ : " οαγτϊοᾶ,᾽ ἔν. ἔνοχι Ῥαχί. οὗ νοΐ. 
νοχὸ 5ῆ8Κ6 : “τηονθ,᾽ ΤΟ ΨΈΘ6Η- νοΐ - -8-. ᾿ 

νία νϑϑ (8117.) 8}. (Ε). φηυυον ζγυυοῖοα νοψαφο): ΟἼΤΩΌΓΣ. νοα; Ξε "υοϊᾷ ἵν. 
νόλῦ, οἵ, Αξ58. σνερ Ἐ). 

υἱθδχ υἱῦϊχ γγὁ68]: [Ιϑοὐδ. υἱδεοῖθ : “ΤΑΘΥκ οὗ ἃ ψὮΐΡ, νἱβ- Τὐῦ. τογδιυγέϊ 
νος ὑῃ6 δὲ], οὗ. ΥΙΒ- Βα. 

υἱδτὸ βῆδΚο: νἱβΒ- ΟΗΟ. εσἱνρὴ νἱργαίίου ἘΠ. τὐἱΐ» ισῖρό ΤΡ φιΐ 
Ἐσίηιρ, οἷ. ρῬγϑϑοϑᾶ. 

ψἹθυσηι πὶ ΤΥ ΓΔΥΪρ-ὑγθ6 : ὁ αΟἰνοσίηρ,᾽ ΥἹΒ- 866 υἱδδα. 
νἱίσοπι ἀοο, οῆϑηρθ (ΒΕ). ἐγαῦάθε): νῈΠΚ-, οἵ. νῈκ-8- ΟΗΟ. ετρελδαϊ 

ΟἾΔΩΡΘ. 

νἱοδηϊ 20: -- ᾿υϊοοηιέ-ἷ, ΝΊΚΝΤ-, 866 υἱσίηξῇ. 

νἱοΐα νϑύο (Εἰ. ; Θ8]6ῃ βίκιον Ὀ68})} : “βοῇ οὖ ἰαύδσνα β,᾽ ὑμυῖοθ ἃ ΥΘΩΣ 
Ῥ]1η. 18. 137, ἔν. νἱοθηι. 

νἱοἰπια νἱοίιπια υἱοῦ: “γϑῦσση ᾿ ὅο ὑῃη6 ροᾶβ, ἔξ. "υροίι8 Ῥαγί. ἔν. 
νΕΚ- υἱοοηι. 

νἱοι5 σοῖς αὐδτύοσ (Ε). -Ἰοίοϊ -ἰοϊοῦ, ἴῃ Ῥ]Δο6- δτη68 ; ΟἿΚ. 71εὶ, ν1]1866) : 
ΨΟΙΚΕ- οἶκος ὨΟΌΒΘ, 51. υδραϑ ὑθηὺ, οὗ. ΝΕΙΚ- αοὐ. υοἷλϑ Υ]]Π]ᾶρα, νἱκ- ΖΑ. 

εἷς, ντκ- ΟΒ]αν. υ͵δῦ ἔδστη. 
νἱ εὖ 5660 (Εἰ). αὐυΐϑο βιέγυον υ͵ἱδισ υἴϑαρ6 υἱδία) : ντῦ- ἰδεῖν ὕο 866, ὟΥ. σιοοα 

διερϑοῦ, οὐ. υἱέατη Ἡαῦοἢ Ἐ). ἐεοἱξ ὅσ. ἑιοίξ Τσιίάς, Ζᾷ. 8Κ. υἱά- Κηονν, οἵ. 
γΙΡ- Οϑἶαν. υἱέϊ 866. 

νἹάπ115 τπγα]]οὺ (ΕἾ. ναϊίϑο 2) : ΥἾΠῊ-, οὗ, ΥΙΡΗ- “ Ὀἱηᾶ,᾽ ΟΙν,. οο-δοάδ)υ ΘΟῈ- 
Ὡθχίοῃ, αοὐ. ρα-υἱάαη Ὀϊηἃ Ἐ). τυαϊϊοέ ἰσαζέϊα ἄχα. ἐισαὰ ισοεαβ ισϊπὰ ΝΌῸ. 

ἄο. 

νἱάτι15 Ὀοτγοζὺ (Ε). νοίά ; ΟΙΥ. “μαῦ πὶιᾶον) : Ξξ "υἱάιυι8 "υϊάουινιβ ΝΤΘΗ-ἘΕΥ- 
ἠίθεος (Ξ "ἡ-Εθεβος) ὈδΟΒΘΙοσ, Οϑ]αν. υἱάουα νἰᾶον,, 51. νἱἀπάνᾶ, οἵ. 
ὙΙΡΗ-ῦ- Οοὐ. υἱά--νῦ ἘΠ. ; ἔχοτλ ΝΙΌΗ- “βορδζϑῦθ,᾽ 806 ἀξουϊάδ, ἰσθμός 
(ΞΞ " ιθ-θμός) ὭΘοΙ οὗ Ἰαπᾶ, οὗ. νΙῈ- Αρβ. υἱά πὰρ Ἐ!. 

νἱδέιι5 ν͵δέιι8 τὶ πογϑᾶ : Ῥαχῦ. οὗ "υΐοῦ " ΟΥ̓ΘΣΡΟΎΘΣ,᾽ ΞΞ "υἱοῦ ΤΌΤ Ὑ]- 866 
υἷδ ϑιυιθδύ. 

νἱροῦ ὑΒγῖνϑ : - υδφοδ. 
υἱοὶ ἀπαῖο (ΕἸ. υοαρί(6) : 866 νυοροῦ. 
νἱϑίης 20: ἀἰα]ϑοῦϊο ἔον "υξοίηξξ ΥἸΈΕΝΤΙ οἵ, ΥἸΕΝΤΙ ΠΟΥ. βίκατι, Ζᾶ. υἱραϊξὶ, 

ΨΕΙΚΝΤΙ εἴκοσι (ὙΠ ο, [ῸΓ α, ΥΌΙΩ τριάκοντα), ΥἹΝΕΝΤΙ 51. υἱήφαίί, 
ΥἸἼΚΝΤΙ ΟΙἿΓ, πολλοί ἀθῃ., Αγτὴ. ζῪβαη. 

Υ1118 ΟΠΘΔΡ (ΕἸ. γουΐ16) : “ ΘΟΙΏΤΉΟΙΝΙ, ΤΌΣΩ ἃ ἔβγη, 8α. 
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ν]114 ν 6116 (γ συ.) ἔδτυτη: - "υϊία "υδία οἷ. υἱέσι ὈΔ 1, ᾿νο8-ἴα “ ἀν! 6] τιρ,᾽ 
νΕΒ8- αοὐ. νϑϑαη ὕο βύδυ Εἰ. ισα8 ισαϑ8αϊΐ ιτσοϑί, Ζἃ. να ἢ- ἀν 76}} 51κ. ναϑ-, 

οὗ, γοβ- ΜΙ... 3088 ἃ βίαγίπρ, ΑΥλ. σοην 1 δτὰ. 
νἱ11018 ΒΏΘΡΩΥ δδῖν (Εἰ. νεἶυοί) : Ξε "σνοἶζιι8 ἴγοση "υοΐζιιβ, ὙΤΚΟ-, 8606 νοζζιι8. 
νἱπιθη τ] : νἵ- υἱοῦ γθαγο, οὗ. ντ- 51κ. υἱ-, ἀῃηᾷ νἱ-Τ- 566 υἱέΐδ υἱέξα. 
νἱηςοίδ οἱπᾶ (ΕἸ. ρεγιιυϊηζῖε}) : 
νἱῆο ΘΟΠΘΌΘΣ (ΕἸ). ναηχιί8}) : ΥἹΝΚΥ-, οὗ. ΝΕΙΚΥν- αοὗ. νοίλαπ σύ ἘΣ. 

ισίσλέ Αα]., ΟΒ]αν. υδιΐ, βυσοηρύδ, δηᾶ νικν- ΜῈΙν. βολίην 1 Θρῃῦ, 110. 
τοϊκγὰβ δϑιοῦνθ. 

νἱπάϊς νοηάϊςδ᾽ οἸαίτη (ΕἸ. νοησθαηι06) : “ ἄθοϊαῦθ ὑῃ6 Ῥυΐοθ,᾽ 866 ὑδηυγ 
δηᾶ αἰοδ αἸοῦ, τι θ ἢ ὑμ6 -ὃ- Βῃοχίοηθα Ὀθέἔοχοϑ -πά-. 

νἱπηι15 ἀ6] ρηὐξα] : ΝῈΝ-, 566 ὑΘΉ ΘΥΟΥ. 
νίηυπι τὶ (οὗ. νοΐ ἘΣ. ἘΣ, υἱσηποίίε υἵπα υἵπόραν υἱπέαρο τοΐλι- ὈΘΥΥΥῚ : 

ΥΟΙΝ- οἶνος, Αὐτὴ. σίγυΐ, ἘΓ6Ρ. γᾶψὦν (ὈοχτονΘα ἔγοχη ΕἸ ΤΟΡΟ). 
νίοΐα νἱο]οὺῦ : Ὀϊμαΐη, οὗ νία, οἵ, ἴον (-Ξ "Εἰον). 
νἱοῖΐό ἰπ]Ὸγ6 : ἔν. "υΐοϊιι8 Αα]. ἔχοσω νἱ-, 860 υἷ8 Βα ὐδύ. 
νίροσα δάᾶου (ΕἸ. ὐγυόηλ}): “ΥὶσοΙ η,᾿ νΟΙΡ- ΟΝΌΥ. νεῖζα ὅο ψανθ ἘΣ. 

τσαΐνο εὐσαΐϊΐ, οἵ. ντΡ- ὟΝ. συυῖδῖο νϑᾶου, Αρβ. υἱγεῖ 66 ν1] ἘΣ., 5Κ. νὲρ»- 
ὕγθυ Ὁ]6. 

ΥἿΓ τη8 : Υ1Ὲ0- ΟΙν. 22 ̓, αοὔ. ταῖν ἘΠ. Ἰ0οΥ γ0}} τυογ]ᾶ, οἵ. νἸΕο- Ταῦ. τούγαϑ, 
Ζα. νἴγα 81. υἱγάβ ὮθτΟ. 

νἱτᾶρ δ Πουοΐῃθ : “ ϑούϊηρ, 11|κ6 8. τηϑῃ,᾽ ΖΓ. Ῥσϑϑοϑᾶ. - 16-, 866 8έγᾶ 68. 
νίγοῦ 81 ἔγθϑῃ, ρυϑϑῃ (Ε). ζυγίλ᾽ 816 νϑυ]αΐο6) : ἔν. Αα]. Ἐνίγι αν1-Ἐδε 

Ζᾷᾶ. 7γα ϑϑῶου, οἵ. ονἱ-Βόβ 5Κ. 21γά8 Ἰἴνϑὶυ ; ἔστοσγη ανι- Ζά, 71- Ἰῖνα 51. 
71- ααϊοκθρη. 

υῖγρα ὑνῖς (Ε). νογσὸ ϑυιβὺ.) : ΥἸΡΟΑ͂ (866 ηιογδ), ΟῊ. τὐῖϑο ΜΥ1ΒΡ Εἰ. 
νἱγρὺ τηδίαθῃ: 

νῖτ5. Ῥοΐβου : υἱβόβ ἰός, οἵ. νιβόμ Ζαά. νυΐϑῆα ὅ51κ. υἱϑλάηι: δα ΨΊΒ5- 5Κ. 
νἱβῆ- Ὅ6 ϑοῦϊνθ ὃ 

νῖβ ϑυρδβῦ. βίσοηρίῃ : νῖἴ-8- ἔγζοσα νι- ἧς, οἵ. υἱδίιι8. 
νῖβ ῬΌ. ὑποὺ ψυ]]ῦ : νἱ- ἴεμαι ἀοδῖτγοθ, 5]κ. υἷ- ΘΕ]ΟΥ. 

Ῥοϊδ ἴὰ 6 Ὥνθῃοβ ἰηβουϊρύϊοῃ (Εἰ. Βομηθίαου 19) 18 ὕοο ΟὈΒΟΌΣΘ ἴο 
ΘΟΙΏΡΒΥΓΘ. 

νίβοιπι τ ἰβ]ϑῦοθ : ΥἹ18Κ-, οὗ. ν1κ8- ἰξός. 
νἱϑβοι5 ἰηὐθυηδὶ ΟΥ̓ΡΘῺΒ: ΝἼΒΚ- οὗ. ΥΙΚΒ- ἰξύς ψοϊϑὺ : “ρτονίῃ, ἄθνϑὶορ- 

τηθῃῦΐ,᾽ ἔτ. ὑγϑϑοθᾶ. (88 Εἰ. τραΐϑέ ἔγ. τσας ΝὈ.). 
να Ιἰἴ6: ΞΞ- ξυϊνίία ἀγτνο-τ- Τὴ. συιοαΐὰ, ἔν. υἷσιιδ, οἵ. ἀντνο-"- βιοτή 

ΟἿν. δοοίμπι (Ε). υϑαποδαμισλ). 
νυ] 168 Ρ]δαὺ. Μοϑβέ. 218 (204), οογγαρύ. 
υἱεῖ νὶμο (ΕΒ). υἱο63): ἔν. νἱ-τό- Ῥαγύ. ἔγουῃ υἱδδ, 806 υξηϊόιι, ΟἿ, σὙἹίοῦ 

ομδβύθ- ἔσθ (Ρ]1η.), ἔτέα ψ]] ον, Α58. υτᾶτε αϊῦμο Ἐἰ., Αρβ. υξἄδϊσ ψ1]]οπΣ 

Ἐ;. εοὐδῶν, Τὴν. ιυγεϊβ σι μθ ΟΚ]αν. υἱξδὲ ὑνὶδίθα, οὗ. γοι-τ- ΟΘ]δ,ν. υϑίτὶ 
Ὀγδηοῖ, Ζᾶ. ναρίϊ νιον. 
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νἱειπι ἀοίθοῦ (ΕἸ. υἱο61) : 
ντζὸ δνοϊᾶ : “ 66] Ἰούῃῃ ὑονγαγαᾶβ, ἃ1811κ6,᾿ ἔγ. ἔἘυξίιι “ἔογοθᾶ ᾽ Ῥαγχί. οὗ νῖ-, 

γὲβ ϑιαρδβῦ., 866 ἑγυϊίιιϑ, 

νἱῖ-τῖ- οι βίθρίδυμοσ : “τλδυυγὴρ ἃ Μ]ΔΟΝ,᾽ ἔτ. "υίά-τα Μιᾶονν, 5866 
νέαι. 

νἱΐσιιπι τνοϑᾶ, ρ91888 (ἃ8 οὗ ἃ Ὀ] 8 ὑἱηὐὺ : ΕἸ, ναγηϊϑἢ, υἱέγίοῖ) : νττ-, οἵ, 
ψΟΙΤ΄- Αρβ. υδα νοϑα Ἐ). 

νυἱτίδ Ὀδηᾶ : “σονϑῃ;, -- ντία Ῥαχὺ. ἘΘγη. ΡΟΣ Υἱ- 566 υἱοῦ υἱέΐβ. 

νἹζ]οῦ ΚοΘΡ μοι] ᾶδν (ΕἸ. βακϊε υἱοῖ): ΘᾺ] νθῃ τα γβ61,᾿ ἔν. "υτέμζα Τἰτηΐν. 
οἵ υἱία. 

νἱ τι 15 οα] (ἰταλός ; ΕἸ. σνϑαΐ υοἰζιηιν): “ὙΘΑΥ]ῺΡ,᾽ 566 συοΐλι8, νῈΤ- οἵ. Οοὔ. 
τοϊίδγιι8 ἸΔΥΑῸ Εἰ. τοοΐ θοῦ. 

νῖνο |ἴν (Ε. υἱαγηα8): ανῖν- Αὐτὴ. ζοαην 1 ᾿ἷνα (-- "κίνϑυη), Ζᾷ. 5Κ. 7:υ- 
1ῖνο, οὗ. αὐ Π1Υ- βείομαι 8}8]] Ἰΐνθ, Βα. 

Ῥεσί. υἱχῖ δηα ΘΌΡΙ᾽Θ υἱδοζιηι. ΔΥΘ ἔν, υἱοῦ. 
νῖνι5 ]νο: αὐἹνο- ΟΙν, ὀσι, Γὐῦ. σήισαϑ Οϑ]δν. ξίυνΐ, 5Κ. 71υάϑ, οἱ. ἀντγο- 

βίος ᾿ἴἴ6, αοὐ. φίωιϑ αὐῖνθ Αρβ. ουΐσ ουΐσιι- (τὶ -ο- ἀθνθ]ορϑθᾶ Ὀθίουθ -Ὁ) 
ἘΣ. φιιίοϊς ιολιίίοΥν, οἷ. Ῥχαθοϑᾶ. ; 

νἱχ ὨδΙα]Υ: - "υϊο-διν ([ΟΥ ὑδυύτω. 566 ηιοα), ἔγ. υΐσοηι, “οὖ ὅθ οὔϑῃοθ οἵ 

οἰγουχηβύϑηοθβ᾽. 

νοςῦ 68}}: γοκν- ὄπα Αοο. νοΐοθ, ΟΗΟ. ρἱ-ἰσαλαν ὅο ταϑθηδίοη ΝΗΟ. 
ογ-ισάδηεν, ῬΥΆΒΒ. τϑαοϊκὶβ ΜΒΥ-ΟΥ, οὗ. ΝΈΚΥ- ἔπος ποτά, Ζᾶ. 5Κ. ναῦ- 
5ΒΡΘΔΚ. 

Ἡνοίΐβδοπια σοΐϊδπια ΜΔΙάθη-Ῥθ8 15: Οδυ δὴ [Ὁ “ροοᾶ δῃᾷ Ἰδυρθ᾽ 
(86:ν.). 

νοΐ σἴβὴ : νΟΙ,.- οὗ. νΕΠ,- υοἶϊε ΤῊΐ,, οὐ. υἱζαη ὕο Ὑ7{111 ἘΠ, ἘΣ. ιὐοῖϊ τὐοαὶϊ 
ιοὐϊά, Τὰν, ιὐδίψε, ΜΙΒῊ ΟΒ]αν. υοἰξίϊ, Ζᾶ. 8Κ. ναγ- Θῃοοβϑ. 

νοϊὸ ἣν (ΒΕ). υοἱϊον) : " ἄγορ,᾽ αν1.-,) 806 δαϊαηιι8. 
ψΟΪῈΡ ΘΡΥΘΟΘΌΙΥ : 

ΠΑΥᾶ]ν οὗ, ΝΕΙΡ- ἐλπίς ΠΟΡΘ. 

νοῖνα νυν ἰπὐοσυχηθηῦ: νυν- 51. ἀζναηι ὁ88], οἵ. βα. 
νοῖΐνο 10]} (Εἰ. γουοῖξ ναι): νοιν- ΟΙν. Μιυϊιυηιαΐη, το] τς ΑὟ7 . οἱισγη 

Ὑ66], αοὗ. δἰ-υαϊυγαλυ Υ011 ανδυ Εἰ. τσαϊΐοιυ, οἵ. νΕ1,Ό- ἐλυσθείς ΤΟΊΗ: 
νόσοι νοπιὶβ ὈΙ]ΟΟ ΏΒΏΔΙΘ: 
ὨΔΙΑΙΥ -ῷ ἔυοχ-ηι-ἰ8 ἔγοση νοαην-8-, οὗ, νόΌναην-8- ΟΝΌΥ. σνυαηρ8-η) 

(Βυϊ Ζῃου), ἔγοσα νοαην- ΗθΒυοὮ. ὀφνίς, ΟΗ. τσαραπϑ8ο, ῬΥΆΒΒ. τσαθ- 
ηἴ8 Θου] ὔο 1. 

σοῦ: νον-, οὗ. γῈΜ- ἐμέω, Τλδ. τοοηυϊὼ νοτηο, Ζᾷ. 5]ς. νατι- νογη γο, δηᾶ 

ΝῈΜ- ΟἾΝΌΣ, νᾶἄηια αὐδίτη. 
νοζὸ ἀονουῦ: ἀνοβ- Ζᾶ, 51. σαγ-, οἵ. αἀνἘΒ- Τὴν. σόγε ἴο χη, Αστη. ζοῦν 

ἰοοᾶ, ἀνο- [τ᾿. δγοίδ, ἀνΒ- Οϑ]δν. ογϊο ὑμγοδῦ, αν - βιβρώσκω ἀθνοῦ 
βορά ἴοοά. 

νῶϑ γο: νὸ- Οὗἶαν. υα Ὅυδὶ, Ζᾶ. νᾶο Αοο. Ῥ]ΌΓΪ., 866 υοϑίογ,. 
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νονϑῦ νοῦ (Ε.) : ΟὔτλρΥ. νυευςὶ ἃ ΝΟΥ : 
ποὺ ἔγτοτῃ (1) ανόο- βοή ΟΥΥ ΟΥ ἐγ-γύη ῬΙΘᾶρθ, ΟΣ ὕταρυ, νου]ᾶ Ὀ6 "δουχί; 

(2) νοαπιν- οὗ. 5Κ. νᾶσλάέἐ βαοτίῆοσο, οὐ Ῥοσέ. σου]Ἱᾶ 06 "Ἔνοαξ. 

νὸχ νοΐοθ (Ε..) : γὅκν- 8Κ. υδζ, οἵ. νοκν- υοοῦ. 
νυΐρσιια νοΐσχιιϑ τηα]υϊυᾶθ: νόοσαν- 51Κ. νάγσαϑ 0888. 
ψιΐηιις νοΐη8 σουπᾶ: --- ἔνοϊΐγυιιδ ΝΟΤ,.-ἘΝ-Ε8- Οὗ. ὙΟΙΝᾺ οὐλή 508 

ΨΕΙ.-Ν- υοἰἶδ. 

σιρδ5 νοἱρδϑβ ἴοχ : ἀϊδιϑούΐο ἴὺσ "υοίψιινδθ, ΝΊΚΥ- 5606 ζωριι8, ὈΘδιδὺ- Δ Π165 
Ῥοΐηᾷ οοηξαβθᾶ. 

συν νοϊζυς νυϊύστο : νΟῚ,-, ΟἹ, ΨΕΣ,- υοἱϊ. 
νυ π|5 νοἱτ15 ἴδοθ: 

Πδτάϊν ἔν. νυοἱδ, ΜΏΪΟΗ σῖνοβ ὕοο γγοδῖ 8, σγϑδηϊηρ. 

ἐΖϑηιία, 1088 : ζ(ἁμία ον. Ξξξ ζμία Τοῃ. : 

ἘΖΟΡΏγτιΒ γοϑὺ τἱηᾶ : ζέφυρος, οἴ. ζόφος ψτΘΒῦ. 
ΤΖόπα ογα]ο: ζώνη, ΞΞ "ζώσ-νη ἴτοτῃ σῦ8- Γἰὺ. 78 1 στα ΟΒ]αν. ρΡο-7αϑἥ 

αἰτάϊο, Ζα. γᾶλ- αἰγὰ ομ 861 (5'}»1666]). 



μή . 

ΟΟΜῬΑΒΑΤΊΨΈΕΙ ΕΤΥΜΟΤΙΟΟῪΥ 
(Ἰιούδοτβ σίνθῃ ἰῃ Οαρίδδ]85 ἀχὸ ὑῆοβο οὗ ὑῃθ ὈὙΒΡΥΔΟὨΘ.) 

ΤΑΤΊΝ. 

ΤΟΙΣΘΙΏΒ, 866 Θ.ζ. 8 ρΐχ υἱῦ; Ὀθἕοτθ ἱ ἰὖ -- ἃ 72) νι 8, 866 766; υὑηδο- 
οϑηὐθαᾶ ῬὈοἔοσο σ (τότ 8) ἰὺ ΞΞ, Θ αηϑὲῦ. ΕἾΏΔ) ἰὖ -- 6 απίδ πιαγὸ, ΜΆΪΟΏ 
οὔὔΐθῃ ἄγορβ (οτίρ. Ὀθΐοσθ δὴ 1ἰηὐ 8] νοῦγ6}), αὐ- απιῦ- αϑέ ατ οἐ ἀΐο οὗ 

γοϑέ φιιοΐ ἐοΐ κἰ, ἐπιϑέαγ᾽ 8ἰγεΊ}8.----1)λδλθοῦϊο ΟΟΥΡΥΘΒΒΊΟἢ ὈΥ ΟἸἰββίοι οὗ 
ἀηϑοοθη θα ἐ (οὗ ψΒδύθνοσ οὐἱβὶη) Ὀϑύνγθθη οοηβοηϑηΐβ, 8566 20γ06}8 
δοϑγιῖ- βιγηιοϊριέ, ϑρϊοπαοῦ 7ὥποιιβ ὥπεΐα, ὅγπδ ὥϑιιγρόὸ ἄγαοδ, ἴρ86 αϑαδηιθη, 
ηυιϊποία αν οδίον 7αϑίξαζιην ρογίδγίιλπ. ρδϑίιοϊθ, ρδηδ 8ηιδ, δια Ὀθὶονν 
ΟΠ Υ. Οὐοπῃίχδοϊίοῃυ : ἱ - ΠΙ -ΞΊ ὀζηνιδ, δ6 -- πὶ -- 86 ργασάα. 

τ οιυδὲ8 διγ ζιίοεγηα. ΔΑἾΟΣ Τήηρυδ) 1ῦ -Ξ ἰαῦοσ ν σαΐνογ γηῖίυιι8 ρεῖυϊδβ 8α]- 
νμϑ ϑίζυα, ἰᾶγυα: Μεοιδθ 6818 δἰῦου ᾿ὲ, αἀποίϑ. ἘῚΏ 4] 1 ἄγορβ ηιοὰ;, 8606 
νΐω τεά-. 

ὕ νυύυϊυύθῃ τι, Ἰαύϑυ ὲ: οἱμοῦ συζιῖζιι8 ἀοηιι8 ᾿μίο; ἡμποῦ ἰασγιίηνα ζιδοί “ιυη 67 
ζμδ γιαπιιδίαθ Ἠιπηνδγιι8 ριυθηυιι8 μισὸ διινό ϑιιγρίσιυζιιβ 8ι.ι8- ΟΌΡ. οἶ6η.8 

οιὐίϊιι8 αἀορυϊοϊζίπι Κρ  ζιι8 ἐρτίν Ἰαογίηια ζδοέ ζἰπέθν' ζἰ{Ὁ ηιαγυϊδίασ 

πἴηιΐβ ρίφηιιιϑ ρίηρο αἰδοὶμό βἴγιι8 8 ΥδΉ1086; 8660 ἤηλι8 ἰἰρσὸ ηυΐδογ' πϊγδιι8 
γεζινξυιιβ δἰΐρμΐα βδἰγίπσο δβιιρογοϊζέιην ἐἰιρῦ δια ὈΘΙΟΥ οἡ 0ῃ6 βῃοσχὺ 

βοηϑηΐβ. ὕὐπδοοθηὐθα Ὀδίοσθ σ ἰὖ Ξξξ ᾷΑ 80.067. Τ1δ]θούοαν ᾿ξ ο 
ϑοδοῖδ8. 

Ἑ 00 76γ ϑοηιογ ; ἰδού Θ}]Υ ἰὗ Ξε ἐ οἵοον οἴσιυν ἤἰί βδϑίένιϊα ἴγν πιϊζέμηι 
πἰδὶ ἰδοῦ ρήγα ρ[ϊοῦ 8.16 8ἰγυσιυῖε βϊγυϊϑίεν"' 8ρίοὶδ ἐγίδιι8 υἱα υἱπαϊοῦ υἱξιι- 
ἴιι8, 800 φμΐηιγιιο θυ Ὀ6]ΟῪ ΟἹ Μ Ν.---Βοίοσο ἢ888] Ἢ ρ' 1 Ξῷ ἃ απριυϊδία 
7ηραηρδ: Ὀθίογθ 1 -Ὁ ΔῊ οοηβοηδηῦ Ὀαΐ Κ᾽ 1ὖ τὸ πὲ ηεμίοοδ κἴσιι8 τὐἴγνιιϑ, 
866 ὈΘΙοΟΥ ου αὐπζέον ἱπαμσοῦδ; Ὀθίογυθ ν ἰὖ ΞΞ ο Τουοδ ηιουοῦ πούδην πουλι8 
οὐδ ϑουοβ ΟΥ̓ (806 ΟἹ Ο) τι 7υυυθ ρζυϊέ υἱάνιι9. Τῦ τε ο διένοσς ἰηἰὑυ δ] 5 
ἔγοτλ 86,7, 80067') 80,18 ϑΟΡΟΥ͂ 8070), ΟΥ̓ Ἰηΐϊυ81] ς ἔΡΟΤΣ ΚΥ, οοἱδ οοχιιὸ 
οογίμηι οογίοφα (8180 τι, ομσιηιΐβ οιμπα).---Ῥγούοηϊο ΕΒ, 1688 βανϑᾶ 

ὈΥ ΒΗΘΙΟΡΥ, τε ἃ: πῃ Νοιῃ-βύθχηβ ἰῃ δᾶ ρμαΐοα, πό (πᾶ) αἴπιι8 οαἴξπα 
ἡπαστυιι8. 8ἐαρφτιίην ἑαδόγηα, ἸΆᾶ ἑαδιῖα, τό αρον 8αοθν", κά ναορα,  ἃ8 γαϊϊ5 
ναϑ, ἅ σγαάιιβ πιαηπι8, [έϊ ατΐδ8, ἰὰ ἰαρὶδ; ΜοΥ-ϑύθυηβ ἴῃ { οαρὶδ 7αοὶδ 

7αοἷδ ϑαρὶδ, ἕ οαπιοῦ ῃνατιοῦ ραΐοο, ἅ απιὸ Παρτὸ, (βῖκο παγιοΐϑοον μαοίδϑοογ ; 
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διῃ ἃ Ῥγοροβίψίοῃβ αά- α.---ῥἡ πδοοθη θᾶ Ε (..6. ἴῃ ΔῺΥ 50118}16 Ὀὰαὺ [88 
βγβϑὺ) Ὀοέοσθ ὕψο δσοῃβοηδηΐδβ γϑυηϑὶηβ λαγιβρεα ΟΥ (αἰ! οὐ Δα], 866 
ΒιὈΟΥΘ) -Ξ ὁ 806 8δηιΐ8; ὈΘίοΥΘ ἃ βίη ρ]9 οοηβοηϑηῦ ἰΐὗ Ξξ ἰὶ 1.6. τΆ Κυπιιοῖιι8 

πῷποιρὸ οὐοιῖδ ΟΥ̓ ἱ αγδὶ(θ7 οοπιρίέμην ἀτλίρα ἱπᾳιυΐϊτιιδ ἐπᾳιΐηπό πιυρηνΐνῖ 
ορρίαδ ρογηιλέῖθθ, ἍΤ1088 Ῥγθβοῦνθα ὈΥ “ Πϑοοχωροβιύοῃ ᾿ δίοσαηι8 τηἰεῖ- 
ἰοφδ ποσίορφ ἱπιροίιι8.---- ἘἾ 8. Ἐ ἄγ 08 (866 ΟἹ 1) ἴῃ οὐδε λαιια ποροῖεσο πη νοΐ. 

Ο ἀοηνιδ οὗ ροΐΐ8; ἀϊα] Θοὐϊο8}1γ -- ἃ, 1.6. ὰ οἵ ὲ, Ἰοοιι8-“ισῶπα-Ἰοῦ, οοἴοῦον- 
οοἰιιδογ' οοἱρα-οιζρα αοἶιι8-8οιζῖδ ἰοσιιϑία-Ἰισιιδέα ροϊοογ-ριιζοεν, ροζίδ-ριιαοί, 

οἰμροιιβοοϊίροιιδ οιιποίιι8οοίυσδ γοσιρογός-γοοΐρογὸ εγηδιϊτοιι8- ηυδὶϊτσιιβ, 566 
οσιμιοίον ορὶδ σιιηνΐα ᾿ιιυγυῖι8 ζιιιι8 τυ γ υ ἀὐηυδὸ τὐριδτγα ὐπισδ, οἷγυΐβ ἐγ δ. 
δἰηνίϊ8, ΘΛ ὈΘ]ΟῪΝ ΟἿ Ι, Β.---Τυδῦθυ Ξῷ τὰ ἴῃ δἰοηϊοβ οσύηι (ῬΥΘΡ., οὗ. ἀτός 
δι.) δια Ὀοΐοσθ οοηβοηδηῦ 1 Η18] 80118}}]6 οὗ ῬοΟΪ ΒΥ ]]8 165 οσηζιηι 
πιύιιϑ φότπιιβ γόδγ ἄς. Τηὶ 8] νὸ ὑϑδὶ ΒΒ ΟΥ̓ ΘΏΘΙΟΘῪ ἴῃ τυοοῦ υοἱδ 
νοΐυδ, 6180 Ἰαύοσ -Ξ. σα υδσοῦ νυεἶζιι8 νεπῖα νογϑδιύην υογίδ υδϑρα τυόδϑέδγ' (ΟΥ̓, 

ΡΙοίοηΐϊο, να, ναγίμ8 υαοσῦ, 806 Ὀ6]οΟ) ; 80 ᾿ἰηἰύΐα] νὸ ἔσγοτῃ αὐῸΟ -ξῷί γ8 

γό8007 υοΐό. Τυϊῦϊα] 4110 ΤΘΠγδὶ ἢ ΟΥ̓ ΘΏΔΙΟΩΥ 1Ὲ φιοί φιιοίιι8, 6156 -Ξ 4116 
(869 ΟἹ 8) ΟΣ 4] (8606 Ε ΔΡονθ) φιϊϑαιοίἰἑας (ο οαγιῖΐβ 860 Ὀ6]ονν).---Ο 
Ὀοΐοσγθ ν᾽ ΞξῖξΩβἃ αὐὖϑ οανεῦ οαὐιι8 ζανεῦ γωυϊΐΐα γανιιβ σγαυΐβ ἰαυῦ ραυϊ, 
πηϑοοθηΐθα τι (800 δον ΟἹ Α) οαιῦ.---ῬΥδύοηΐο Ο, Ὁ}]058 βδνϑα ὈΥ 

ΘΙΏΒΊΟΩΥ, τε ἃ: ἰῃ Νουμῃ-βθιηβ ἰῃ ἅ αηϑα ναῖνα 6 ναῖριιϑ (οΥ ἴῃ [μι686 ὕνγο 

[η6 δ] τη -- ἢ) ἰό γααέίι8 ναγίιι8 τό αηιᾶγιιϑ αἰγδα (λα 566 οαξι8), ἱ 
οατυῖβ; ὙΟΥθ-Βύθυηβ ἴῃ ἕ ογαρςοιι8 (506 φγαοῖζ8) ρϊαοοῦ, ἅ ναού.---ο Β18] -Ξ- 

6 ὑϊ6 ἰβί6 ἑαηια (866 ἐαη)).----ΟΟὨ γϑούϊοῃ : Οο - Ο ΞξΞ ὃ ργ7ξ8, δϑη 80 Ο τ ἃ 
οὔσίϊό. 

Α αὸ σορὸν ραΐογ. ἸὈπηιδοοθηίοα ῬὈοΐοσθ ὕνγο δοῃβοηδηῦβ ἰῦ ΞΞ 6 σοηυθαιι8 

ἑαἀογιξίάδην γ.006886 ῬΕΥΘΟΥ̓Σ 8οϊϊοηιτυΐβ ϑιιδίοδίλι8 ΟΥ ὦ (5606 ΌοΟνΘ ΟἹ Ε) 607- 

οἴηηιιϑ, ΟΥ, Ὀθίοσθ 1 -Ἑ δηούηου οοηϑοηϑηῦΐ, 11, αὐιϊίον, 866 ἐμαιϊροδ; 

Ὀοίουθ ἃ βῖῃρ1]6 οοῃβοηδηῦὺ ἰύ -- Ἢ αδοϊοῦ (οἷ. Ηδπεοοδα ἔτοτη Ἑκάβη), ἸαίΟΥ 

ἃ (866. δῦονθ οῃ 0), 1.6. τὰ (οομιξιιδογηζιη}) ΟΥ ἱ αὐηυϊηπϊοιζιην σοηιηιιγυϊϑοῦ 
αἀδϑέϊη ὃ υϑϑέϊδιιζιηιν, ΜΥΪΟῊ ὈΘίογθ σ τὸ 6 ργορόγιιδ γϑοϊρογὸ 8ϊϑίθγο. --- ΟΟΥ- 
ὑχϑοῦϊοι : ἃ - ὃ -- ὃ ἀό, πό. 

Ι αοοἴχηῖβ υτέεω υἵνιιβ; αἰδ] θοῦ 08}}γΥ τξῷ ὃ αὐδηα, γειι8 (80 οουθλγίι, 8566 οὥγίαω, 
ΞξΞ "οο-υδγ16), δια 866 8ρῖοα υἱϊα. 

Ὁ οὔρα ξηνιιδ ηυῶϑ. 
Ὁ Βροὶὺ ἢ ,ῆσιιβ ηυϊέιζι8 ηνῶξιι8 ρ»ῶϊοεῦ 8ογξα δίῶρα, 806 διρμραγώην ἐγσοηιϑ, 

ΟΥ 1 7ἴεοιι5 ηυϊέιιζιι8 ηὐϊ[8 ρζέειϊέα β8ογϊηϊιηι βίζρα, ϑ:ραγίιην ἐγρογιιιβ, 868 

75 Κγεῖσο σίδδιι8 ᾿ηυρίαιιϑ ηυῖγιι8 ϑρεγὸ ϑίζρο8: 8.180 Οα απιοθηιι8 (Β6 6. ὈΘΙΟῪ 
Οἢ ΟἹ, Εσ, Αὐ). 

Ἐ 7δηυΐνα γὅϑ γξς (ἴο Βῇου ὑῃθ Ἰϑῃησίῃ βρ6]ῦ 8180 66 866 δᾶό ρεορπα, νυοἶέ- 
ἸιθΉ.8 ΟΥ̓ Θῖ6 ἐλόηι Ἠιοἦνα νοι θηνθΉ.8 ; Ἰαῦοῦ 8.6 γαθοιηάιι ἰαουΐβ ας ρ»γαοζιηι 

νασηπίηι, Τοαόρο Τοϊαοῖα Ὑπαοηΐα Τραοῖθ;» Τϑοαθρίγιηι, ΟΥ Οὐδ 7οέοσιιγάιιβ 
“7οείκιβ πιοοία) ; ἀϊθ]θούϊ 81} 1ὑ Ξε 1 ϑδιποίριι 8ιδέεϊ18,. 5606 γαγῖια υἷα δρᾶ 
ῬΟΙΏΔΌ8 β8ρῆοα, δια ὈΘ]ΟΥ͂ ΟἿ ΕἸ, ΑἹ. 
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ὃ ἀδηλίην πδϑοῦ ρδίιιδ (ῦο ΒΟΥ ὑμθ Ἰοησίῃ βρο]ῦ 8180 οὗ οὖ ργο}) ; ἀϊ816ο- 
168}1ν 1Ὁ -- ἧ 1.6. ἢ γῶν λᾶο 7ποιπάμβ παάι τὐὐέγὶδ Ῥγαοοίαϊον ϊπα ἀρτῖϊδ 
ὩΐοΥ ἄνα, 8566 ϑορέμαρίη, ΟΥ ἵ γεηταφῦ 818,68 (866 808,68).--- ΥΘ οὨΐο, υ}- 
1088 Βανϑα ὈΥ δηΔΙΟΡΎΥ, ἰὖ ΞΞ ἃ ἄοσον ρίᾶοό, 

1 χάσιι πιᾶξον' διιᾷαεο (0 ΒΟΥ, 86 Ἰοηρσίῃ Βρο]ὺ 8180 δῇ αἢ ναΐ οΥ δᾶ αλα 
ναῶδα, 866 ἐγα}8). 

Οσϊσὶμδὶ νον]. Ἰθηρίη 'ἰ8β οὔὔθῃ ἀθηοίθα ὈγῪ ἀουθ!ηρ ὕμθ οοηῃβοηϑηῦ 
[0] ὩΣ : 
Ι ἑηνηι, λϊπηϊδ (9), ἐϊϊίοῦ ἐπ ηιϊϊία ρίζοιι8 υἱΐϊα, οἴρριιδ “ρριι8 φυιΐ;ρε, 

σίδϑιι8, {ἰἐογα- ἰ δπι8 πιϊέδ υἱέέα (ἀνὰ Ἰϑασίίία 3), ογἰ88Ὁ (Τϑωγίββα). 
Ὁ ἀιιηυνηιδίιην γυιηνηιῖι8, σιγγλιι8, σουζιι8 οὐζιϊζμ5 ομζϊοιι8, οσρρα βίιρρα 

Τοιρραγιην βδιρριιϑ, ζγίρσιι ἐδ Κι 118 σἰι ἐδ συίέα ηυμίξδ πιιιξδ, διιοοΐπα 

ηιισσιι8 Τἰμοοδίινηι, διισριίζἰδ, ζιιδδιι8 γιιβ8ιι8. 
Ἑ γοηηα βίγοπηια νον οιῖα, δοίζια 7610 ᾿οἰζιδ ηυιιδίοίϊα ροϊζιιῖ8 δοἴϊα (ΠΟΤᾺ 
861] 8ἐεἰϊ1 οἰ} 8, 88. Ὑγι08 ἑόγγα (οἷ. Ἐ' ΘΒ, Τογδίεγγα ἴΥΟΥΩ κρητῆρα). 

Ὁ ποπῆο, ἰοϊϊῖσδ, ρογγϊοϊδ. 
ἃ αἀαγηιπῖα απιηνα Ἰαηιρυΐπα, αἀπλυῖι8 ραργν8, Ταϊῖδο αἰζίιηι αἰϊμείηον οαϊ- 

ἰἰσδ, παγγὸ ραγγίοϊάα βαγγίδ, ναρρα (οἷ. αρρἱμαὰ 8αρρι)5), αἰἰὰξ δαϊξι 
φιιαΐξέιον 8ἰἰαξαγίιϑ, ἀοσοίρτξογ' δάσο Ὑγασοας Τδγασολίμηι ἤαρσοιι8 νασοϊό, 

γα 8818. 
ΟΟὨΘΥΒΘΙΥ, ΟΣ 8. Βῃογύ γόν6 1  ὑνο οοηβοηδηῦβ ΤΏΔῪ Ὀ6 Ὑτὶ θη ἃ Ἰοὴς 

ΥΟΥὟΘΙ Ὁ 8 βἴηρ!θ οοπβοηϑηῦ, ἄηιοπέιηι οδέμγηϊα βἰξροπαίιηιν 8 μϑριοϊδ. 

Α Ἰοῃρ γΟΥΘ] 185 Βῃοσίθηθα ὈθῖουΘ ᾿ 
(1) διηούμοσ ν Ο6], ΟΣ ἢ - νΟΥΘ] : 1 αὐξθ ἱὸ ργοργίιϑ υἱοῖό πἱλίζϊιην, Ὁ 

ΟΥ̓ΜΟΥ͂ ργιια γτιδὶ γιιδ', ὃ ἀοίγαο ποῦ γὙ607 (866 661), ὃ (ΤΌΤ ΟΥ̓) οἰοᾶςα, 
ἃ ἰγαλδ. 

(2) τξ οογιξὶδ 7ογυ8 νοπίιι8 (Ὀὖ ηυδηζιῖα γγιἔζιι8 ῬΤΟΡΘΌΙΥ ΘΒΙ]1ΘΙ ΓΟΥΤΩΒ), 
ηά υἱμπαϊοῦ (Ὀαὐὺ ηὥηαίνιηπι ργδηαδ). 

(8) 88] τ εἴαηι, τ ργὄϑρεγ, ἃ 866. 

ΕΙ ΤΟΙ δΙῺΒ ἴῃ Τηΐ67). λοὶ, 6186 Ἰαΐου Ξε ῖ ἀξεῦ Κα ἴυοῦ, αἰδιθοῦϊο8}}} 8 
ἰδνυΐβ δια 566 ὁδι ἄφιι8. Βοἕοσο γόνα] 1ὖ τὸ ἃ οὃ ηιιοῦ 8ογοῦ, 866 ἐγ88. 

ΟΙ Ἰαΐθε -- οα Ζοοάιβ (ϑαρεβῦ. δηᾶ Αἀ].) πιοοηΐα 8οεγα, Ἰαῦθυ 801}} ἢ 1.6. ἢ 
οἴμιας οσὥῶγα ζδοιι8 ἰἄσιι8 ηυμηιι8 ηνῶγιιδ ηυμίδ ηι6 ρμμηιος; Ἰγιιι8 ὨΐΟΥ ΟΥ ἷ 

εἴϊυιι8 7πάἄτ8 (ϑ 80.) ἐζδία οὐ (ἀϊθ]θούϊοδ]ν, 5806 ρον οῃ ἴὴ ὃ ,εάτ 
(θυ δῦ. δῃηᾷ Αα].) : ρυϑίοῃϊο, }]688 βανϑᾶ ὈΥ 8ΏΔΙΟΡΥ, ἰῦ Ξε 86 οαδοιι8 
(Ἰοὺ χαἷ8-8ροὶὺ οδ). 

ΑΙ Ἰδαίου ΞΞἕ δὲ αευμηὶ οὐαδαδ βεαονα (ἸαῦΘΥ ΥΩ 18-8Β061ὑ Οα εοεἰμηι σοολα ἤ᾿οοάιι8 

γιοογοῦ ροθηϊίοῖ), ΟΥ αἰδ]Θούλοα!]ν (΄ ταβύϊο ἃ οὔα οσἰξόα ἦδαάιιϑ ᾿δγδβ 
οὔϑεδγιιι8 ρδηι6 ϑδοιζιηιν 8δίω ἰδί6γ. ΒΘΙΟΥΘ ὙΟΥ͂Θ], ΟΣ ἢ - νΟν6], ἰὑ Ξξ ἃ 
αδηθι8 αδδηθιι8, ἴῃ Οοτηρουῃᾶβ ἃ ργολοιάδ. Ἰὐμδοοθηίθα ΑἹ - ἴ 81, 

δα 866 οἰξυτίηι. 
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ἘῚ τοιγϑίηβ ἴῃ [Γηὐθυ78. δόσις σι ἤξιιβ, 6186 -- ἢ 1.6. ἃ ἀοῦ σιϑέύ ᾿μϑγίοιι 
ἱροῦ γιατ ἰῶα πρό ρίηνα γγῶπα γοίθ ΟΥ Ἷἵ δον. 

οὔ -- Ἰαΐοῦ ὃ οἰῶπί εὔσο ἰἄσιι8 πιΐσιι8 ρδίίοιι5 γαδισο, αἰθιϊϑοῦϊοδ,}ν ὃ »δὃ- 
ζέοιιϑ γδδισδ; ὈοΐᾺ ΜΙ ΒῃοσύθὩΣ ὈΘέουθ ν οῦθ], οἰμᾶοσα οἷοᾶσα. Ῥτο- 
οηΐϊο οὔ, 1}1688 βανθα ΟΥ̓ ΘΗΘΙΟΩ͂Υ, Ξε ἃὶ: ατγΐβ ατἰιγόγα 7γαιδ, 566 

απξιηνό. 

αὖὺ ατιροῦ οατ8 λαμγὶδ; ἀϊα]θοῦ68}}ν τὸ ἃ (νυ ραν 2) οἰχάιι8 οἴϊοιι5 οἰρῦ 
“νιοίνα 7νυϑέην πῶσαρ γαάι8 5μάτι8 (α18ο, ὕο 5Βῃονν ὕῃ6 ᾿ϑησίῃ, βροὶ]ῦ οὐ 
γοιιαιι8), ὃ (' ταδί]. ᾽) αὐἀδγεα οἰδαϊοῦ εἰδαδ οδίοιι8 οὔρδ οὔγιιβ ογδοὶδ πόσας 
ὅϊ[ϊα ὄπιδη ὅγῖσα δ8 δϑίζμην δέζιιηι ρίδαο ρἰδδίγιιηι γδάτι8 888 δια 566 708. 

τὐμδοοθηθᾶ αὖ -- ἢ 1.6. ἃ αὐῶϊον τιαϊέίαο οδίαγδ͵ιοΥ οὐ οδοοάϊδ οὐ ὃ 
οὐξδάϊδ. 

ὅδυ Ὀοΐογο νόοῦγοὶ -- "ὃν ἂν οοἰᾶνιιϑ: δουΐβ, 116 δὅδ, 156. Ὁη- ΚοΙηδη. 

ἂσ Ὀοΐογο γόον] -- ἂν πᾶυϊδ; ὈΘίογθ οοῃβοηδηῦ (δέου 1055 οὗἉ ἢ) ἰῦ Ξ- δι 
οἰαιιαδ σαιϊάοδ, 1, οῦ 68}}0Υ (806 ἀρονθ οἡ αὖ)  εἰαδ. 

ἰδ] θοῦ αν Ὦ ἰβ ργοῆχὺ ἴο 8ὴ ἰηϊ018] γόονοὶ, λαμα λαιγὶδ λανοῦ λότιβ δὶς 
λοαὶξ ἀδγηιιι8 ᾿ιυγυόγιι8 δα Τηὐθυ]5. αι ἀδὶ ἤξῆα ἧξηι. Τὰ λᾶϊξε λᾶϊα- 
οἵἴμονῦ παγῶπαδ λοϊζιδ ᾿ογοΐβοονῦ ᾿δγδ8 ᾿οτιι8 ἰῦ ἰΒ ἀοιθδύξα] Ὑοῦμοσ ἴῦ 
18. ΟΥ̓ΣῚ 8] ΟΣ Ργυθῆχὺ. Τύ 'ἰβ δᾶ θᾶ Ὀούνγθθῃ σονγ618 ὕο ργϑνυθηῦ Ὠϊαῦαβ 
ἴῃ αὐξδηοιϑ πἰλίϊ. 

ΞΟΝΑΝΎΘ. 

Μ -ῷ 6ηι σοηυΐγιῖ ἰφηλῦ, ἀφοοηι πουοηὶ 8ορίδηι, ΟΣ (860 ϑῦονθ οἢ Ε) ἱπὶ βίην, 
ὙΏ6. ἀπϑοοθηΐθα ἴῃ ὑγ8υ}18 0165 ἰὑ τ ἅπι 1.6. ι1π οἵ πὶ αὐϑίϊηιδ ατἰζιγηῦ 
ογρίιμηιι8. 

Ν Ξξξ 6η οοηζιην ἀ6η.8 αθη.51ι8 6818 σου Ἠιθ6Ή.8 Ἠνθηϑιι8 ηιοηζιην ἐδη 18, ζη) 6718 
7ωνονυΐϑ ἴηι (ΘΥ ΟΣ Υ ψὶῦ Οοη γϑούῦϊου 1 γι δηιιι8 ; Ξε 6 [ΟΥ 8 2] Ὀοΐοσο χ 

θα), ΟΥ (800 δῦονθ οὐ Ε) ἴῃ {η- ἐμέ (9) ὑγυλιοα ἐηέον ἰΐηφια ρίρσιιῖ8, 
αοριυΐηιι8 ἐογηυΐπιι8 ἐϊιεϊηδ υἱσίηξι (Ξ ἵ Ὀθέοσθ δ ἴσην). 

Ι, ΞΞ οἱ ἀοἷἱό λοῖτι5 ροϊϊοῦ δέοἰίάτιιϑ ἰοἱογδ, ΟΥ (5606 δονθ οῃ 0) ἐϊ ἱ.6. α] σμίηυι: 
“ιιϊροῦ γυϊίοα ζιῖυιιϑ σόα γπμῖσοδ ηυιδιι8 ριυσον ριῖίι8 (ΘαρΒὺ. δηα Αα)].) 
ϑοιυιϊρῦ ϑιιϊξιι8 ἐιἶϊ, σιυγουζίδ ργδηνμῖϊσό, αρυφιιζιι8 συν ζιι5 αϊϑοίριζιι8 Κ1οδ- 
ἀμία πιαπίριζι βαδοιζιηι ϑἰϊηιιζιι8 δέρμα ἑαδια ἐγάριζα, ΟΥ 11 5ἰηιῖ 8 
οογποϊριϊδ γιίζιι8.---Ἰυῖυϊα.} νΙ, α1] θου Θ ν Ξ 1: (806 ὈΘΙΟῪ ΟἹ 8) Ζιρρει8, 
6186 νοΐ υοἶρξβ νοῖνα (ἀ!ἃ 850 αΥι»-, νοἱό) ΟΥ ψαἱ υτοΐρξβ πυἱἶνα. 

ΒΕ ΞΞῷ ΟΥΓὁ (ΟΥ̓ οογδῖβ εογνῶ ἀογηνὶδ ἀογϑιίηι ζογηᾶς 7ογῦ 7078 7ογέϊβ ᾿ουγειηι 
λογίον' γιογὰ πιογα δῦ ἩΔΟΥΟΥ ΟΥ̓ΟΥ }07᾽- ῬΟΥΥ ρογέϊδ ρογίδ ρογίμ8 δοογζιμ) 
ϑογδοῦ 8078 ϑρογία δίογοα ἰογρεδ οαζογγβ (ὙΪΟΏ ὈΘίουθ 85. ἔοσ ἔσβε -Ξ ὃ 
»δϑοδ), ΟΥ (800 δονθ οἵ 0) ὉΣ ομγομζδ ογέμι8 γυγηι8 ϑριγοιιϑ ἐμγῖ5 
μγϑι.ι8 ΟΥ̓ (ἴοΥ ἼΓ, 806 δῦουθ οἡ ὕ) ἐΐσγθην τὐΐθγι8 αἰ ΟΥ̓ δΕΥ. --- ει αἷδ- 

Ἰθούζοϑ!]ν - σὶὶ 1.6. τι φιιααγιι- για ἔγιίῶ; ΟΥ̓ τί χιιααγὶ- ; 6186 ΞΞ ψοῦ υογτ 
(ΟΥ̓, δένοσς ἔ, σ᾽ ψιμαΐζιο7) ΟΥ (ἡ θῃ. 1 1018}} ἔνυγ υγ μγροῦ εγίϊοα, Ἰδαῖον 
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ὙΏΘῺ 1018] (506 Ρουθ οἡ 0) ΨΟσ υδγδόγα τυδγηιΐβ υϑγγῦ,. 8.0 ἴῃ ϊ018] 

ΚΥΝΕῈ Ξ ἴσιιοσ "συγ οἴ οἰγγδ, ἸαῦΟΣ ΘΙ φιογοιϑ: ἰαὶυϊα] αΥΒ τὸ ἴσος 
συγ σιιγοοδ-ριγοιζίδ, αἰθ] Θοὐϊ 8}}} Ξε νοσ νογό. 

Ἁ τ 8πὶ ἐαηιθΉ.---ἶ τὸ πὶ απθιιῖβ Ἡγατιι8 ΟΥ πᾷ σηᾶγιιϑ-πᾶσιιδ πἄϑοογ, ΜΪΟἢ 
δου πὶ -ὸ ἃ σογηιᾶηιι9 ᾿νηιᾶηι8. 

Τ, ΞΞ αἱ οαἰζιιηι οαἴνιι8 Κωϊδ ραϊηιαὶ βοαϊρδ (Υ ΤΟἰΒβὶ τα] δ ὐΐοι ἃτ ἰαγ 8) ΟΥ 
1ὰἃ εἰααξε εἰἄηιδ ᾶυιι5 πὸ ἰᾶᾷίιι8 Ῥαγῦ., 8506 οἴαην ἤαρσοιι8.---Ἐ, τε ἂν αγάεφα 
αγαάλιι8 αγσοπέινηιν αΥ̓ 1,8 αΥϑ οαγάινι8 οαγρδ  ιγοὶδ παγιϑρεν πιαγοοῦ ηιαγοῦ 

»ατῶῦ γχιιαγἕιι8 ναγ2 (ΠΤ ΪΟῊ Ὀθἔοσθ 88 -Ξ ἃ 7) αϑἰϊσίινη) ΟΥ τᾶ ογαδν ογἄδβϑιι8- 
᾿εγᾶξί8 ζγαχίνιιϑ σγάᾶπιυηι σγἄζι8 ργἄαξζμηι ργᾶνιι8 γἄαϊα γἄηιιϑ γἄγι8 δίγαηυοΊι. 

ΟΟΝΒΟΝΑΧΝΤΩ. 

Μ ΥΘΙΏΒ118, 566 Θ.ζ. ηισαίμ8: τ Ὦ Ὀθΐοσθ 5 ἰαμιίμβ υδηΐδ, ἢ οσὐέιην φιναηιζιι8 

ἃ ἀοίηας, α γνιύο τυιυιοιδῖ, 5 αηιϑα ηιθηϑα: ὈΘίοσθ 1 1ὖ τὸ Ρ Τρζυηυδιην, 
Ὀθίοτθ σ' ἰὐὺ Ξξξ Ὁ ὀγουΐβ (β60 Ψζδο)γη1ι58), δ ἃ 850 Ὀθἔοσϑ ὶ ἐζδ67,.---- Οὐαϊ θᾶ 
Ὀθϑίοσβ πς πἄροιρο, 854 8δϑηιίΐ-, δια Ὀϑύνθθῃ στ δηᾶ ς 20γ06,8.----ἘἾΩΒΙ τπὶ 
αγορβ (ουὶρ᾽8}}Υ Ὀθέοσθ 8ὴ 1018] γον 6}} ἴῃ ογᾶϑ (9) ἀδηόο εἰλίϊ τἱηιΐδ 
»τοοιυΐ φιυῖην δε βίηχιΐ 8ϊη. 

Ν ἨθΘΉϊι(8: τΞΞ πὶ ὈΘίοΥΘ [8.018] 86Ή1}67 Ἰηυδιιδ: 8ι58] γα] θα Ὀϑἔοτθ σ ἰγγῖ0.---- 
ΝΜ ἴῃ Τογϊναύνοβ Ξε Γηὶ οαγηιόλν σογηιθιι πὄγηπα (ἴῃ ΟοΙμρουᾶβ τε πὶ 
ἐηιηυμέθ): ΧῪ ὈΘέοσθ ἢ ἄγορβ ἱῦ ἢ οοταρθηβδύζου ̓  υζοδηῖ: ΝΒ αἶδ]6ο- 
ὑ108}}Υ ΞΞ 8 ἱὺἢ οοχηρϑηβδύϊοῃ υδϑίοα, ἀτορύ νυνὶ οΘογαρθηβδύϊοῃ Ὀθίουθ 
τὰ Ἰηιιι8 ἰγάηνω ν' ἐγἄνολδ. 

Ι ζίησδ: ὉΥ Τἰββι γα ]ϑθϊοι 1ῦ τε τ οαδγιίοιι5 Ἰαγριδ οσΣἁ (1ἴπι 8. Οοπιρουπᾷ) 
αΥΟΡΒ. ηνιζεϊοία. --ΊΩ ἸΆΟΤΩῚ ΤῈΝ τουηδῖηβ ζηα υἱοζιιι8, 6186 ΞΞ 11 διιῖϊα 
οαἰζιηυ οοἰζὶ8 )οϊζι8 γιῖδ ροϊϊ8 ργοοοίζωῳ ρμιιζἴιι8 υδἴζιιδ, αγυιίοοοϊϊδ ζαϊδ μοὶ 

»εγεοῖίδ ροϊϊοῦ γεοοίδ ἰοἶϊδ υοἰϊδ : 1.8 τΞῷ 11 οοἰζιιη. 
Β γιδοῦ: ὉΥ 11ΒΒἰ στ Π]ὐὔϊοη 1ᾧ Ξε 1 σοζιγηβ (9) ΟΥ (Ὀθἔουθ Ὁ) Ὦ οαηοοῦ: 

Ῥοΐουθ 1 ἴῃ Οοτμρουηᾶβ 10. 15 858] η]ῦθα ὑμέοϊζίσο ροϊζέίμσδ, ἴῃ Ῥοχῖνα- 
ὑνθ8 ἀγορύ (0 οοΙαρθηβδύϊοη 18 γϑαῦυϊγθα) 8566 δέοΐζα δἰἰα. 1816ο- 
010 8}}]Υ ογαἰ θα δον 8ὲ οἱαγαοϑέζηνιι8. Κγ πϑένηι ηιθαἀϊαϑέζηιι8 ργασϑίζοία!.---- 
Τ1δ]θούϊοϑν σὶ σῇ σὶϊ Ὀθοοσὴθ δσ, ᾿ιζδουηιι8 “ισοόγηα πονόγοῶ (67 οογυῖα, 

αοογδιι8 χιιαΐογ" ἐ6γ, 866 ἐξϑέϊ8. ---Β τ ΤΥ σΟΥ̓Υ δι8 οἰ ΥΥΟ ΘΥΥΟ ζαγγα σαγγὶδ 

λογγοῦ λογγεινγη, ραγγοῦ ραγγίσια ρογγιην ἰ6γγ66 ἰΟΥ̓Τοῦ ὉΘΥΥ 8 Ὁ Ύ θα, Ὀθὰὺ 

Ῥοίοσθ ἐ -ικ᾽ιἰ ἢ σοχηρθηβδίΐοῃ Μαϑβιϊρίιηι. Κἄϑίιι8 ἐξϑέϊ8, ὈΘέΟΥΘ Ὦ αἀγὸρ8 
οδπα : ὉΠΟΥΪΡΊΏ8] ΓΒ ΤΟΙ δΙἢΒ ἀοοδγϑ ἀογϑιην τἰγΥ8ι8, Ὀὰὺ ἃ] 8) Θοὐ 80 ΞΞ 
85 Οοδϑφιην ρεϑϑιην ΟΥ̓ ΔΙ͂ΟΣ 8. Ἰοηρ γΟΥ͂ΘΙ 5 διιὔϑιθηι δια 80 (τὶ ΘοΙΏ- 
ῬΘηβδύ]0}) Ὀθέοχθ ς ρὄδβοῦ. 

11.96. [Π9 γΟΥΘ] 8 Ἰθῃρ  θηθα ἴ0 Τη8 ΚΘ ἘΡ ἔογ ὕ16 ἀτορρίηρ οἱ Οη6 ΟΥ τοῦτ οὗ [89 
0] οννηρ ΘΟΠΒΟΠΘΏ[Β : ὕπ6 80118}019 {Π8 τϑύδ 8 108 ψοΙρῦ ὑπουρῃ 108 6] Θιμθηὐ8 ἃγΘ 
τοἀπορα 1 ΠΌΙΠΌΘΥ. 
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5 ἰηὐ16] 76οιγ 7ο0οιι8 7 ὐθηΐβ, ΑΥΟΡΒ ὈΘίουσθ ἱ ἰοὶδ ἰσίίγ. Βούῦνθθῃ γόννθ 8 
1ῦ ἈΒΌΔ}}} ἄγορβ, 8060 ρίῶϑβ, Ὀαὺ γουλδὶηβ (ἸΘηρυμϑηΐης ὅθ νόονγ6] Ὀθζοσθ 
10) ἴῃ Βοαυρ!ϊοδύϊοῃ 7ξ) εἰ 78) πιι8, ΟὨπογηϑίοροοϊς ψοσγᾶβ δ), διπᾶ 
ὑθυτηϊη δύο ϑαζιγ δα. Τὺ τ 1 (ἴπ [86 οἸ]αββίοθὶ αἰδ)θοῦ) δέος Τὐἱαυϊᾶ 
ἰαπίιδϑ σνοπὶδ, αἴζιι8 γοϊίμιην θη δριϊ δ δαζδ, σαϑϑαγίδδ, ΚΝ υἱθέιι8 (2), ἃ 
γιοαζιι8, ας 8οοίτι8: ΥΟΡΒ δέου Ὦ Δ671 Ὁ δϑριιῦ 8 ϑιιδ. 

ν ἰπλ0181 συεὴδ υἷγ υοοῦ : Υϑιλδὶμβ ὈΘέοτΘ τ - 1 υμσιιβ υἱυΐγιιι8 υἱἵρξβ υμἶξεν 
νεΐϑ νἶυα (1688 ς ἴο]]ονν, τἰοίβοογ), αΥΟΡΒ ὈΘίοσθ Ἢ (ΟΣ ἢ) - ΒῺγ 
608. Ὀαὺ 1, πο πάσα τἰγὸβϑ πγοθιι8 πὐροῦ γίϊοα μον γῖπα : ἀΥοΡ8 
Ὀθίογθ Τήηριυδὶ ἑᾶπα ζἰχιιὸ γάσϊα γδρεηι8.--- ΤῊ θυ νο δ} ο νὶ ἀγο 8 (ἀ]18,}60- 
0108}}70} Ὀθίοσθ τὶ γι ἀδιι8 Τοίδινηι (ἀφ οἷδωα δῖθ ἅμ ὕο δῃδ)ορτ), 
"ϑαΐμι (Θη66 ϑαϊυιι8) ἔγοτη "δωϊμυιϑ; δηᾶ διέθου τὰ ἄνο ἐστ ρῥζιϊξ ρΡιι6 
ϑιίιι8 ἔιιιι8 υἱζιι8 (Ὀὰὺ τὰν Τουλδὴ}8 δἵῦου 7 7ευοηΐϑ 7ὐδ ΟΥ̓ ὈΘΙοΟΙΘ ἱ ἔτοσα 5 
θα υΐας ρἱμυΐιδ). Ἰὐπδοοθηὐθᾷ νἱ οὐ να Ἰδίθσ (1) δέθεσ. ἃ βῃουΐ νόονδὶ 
αγοΡ5 [ῃ9 ἐ ΟΣ 6 δηἃ γνοοϑ)}1868 ὑῃϑ ν : ὑῃπ8 ΟΥ̓ ΞΞ Οἵ! -Ξ Ὁ διαδικιοίιι5 οὔγία 
μη πηαίνας ΟΥ αἰΔ] οὔ 8} ὃ δηιε8 οδριέϊδ 7γδπη8 πδοηαίζηας γιδηιι8, ἂν -Ξ δι 

αμαοῦ ατζιηιῦ γαύσι8 βακοίμδ; (2) διἴθοσ ἃ Ἰοηβ γΟΥ6] οΥ αἱρῃύπουηρ 
ἄγορβ θη σου (ἔοσ οἰαιδ σαμάοδ, χὰ ΜΏΪΟῺ [Ὠ6 1 ἢγϑὺ ἄγορβ δῃὰ ὑῆθῃ 
ἂν ὈΘΟΟΙΉ68 811, 866 ΒΌΟΥΘ ΟἹ αὖ) : ἐγαλδ, ζαϊῖοῦ υτία ζεδιῖία πτίον ἴσο 
ηιοῦ, ἀαϑηιύιι8 ργαθοῦ ργαράξ8.---Ῥοβυοοηβοηϑη δὶ Υ ΚΘ 8,15 οἴου Τήη- 
08] αἴνιιϑ αγυμηι, Ὀὰΐ αἸΔΙ]θούϊοδ}]Υ -ὸ Ὁ σίϊδιιϑ οογδιι8 ζεγδοῦ βογδιιῆι, ΟΥ̓ 
(88 ἴῃ Οβοδ}) διββί ηἱ]αῦθβ δἴΐοσ 1 ηνοΐζα ηιοῖϊ 8 ρμαϊίοῦ 8οἴζιι8 (οἴ. ηυϊϊὶδ 
Ῥθβίθ γιυῖζυιι8) ; Υϑυη δὶ (86 ]Ὁ 1) δέου. 4 ἔγουῃ Κὶ θφιίιί8, ϑη ἃ ΟΣ 5 
ϑιδαεο-διιαυΐϊ (Ὀὖὺ 88 8δγ1ιι8 81 80ΥὍ68: ΟΑΥΟΡΒ ὈΘίογθ ἢ διου) ; 15 νΟσϑὶ- 
ἰβθα Ἰαῦθυ. δέου ἢ ἐθηιΐϑ, ἃ ψιαΐξέιον, ἃ αγάτυιι8 αιιοϊζιγη, (Ὀ αὖ, Ἰϑῦθυ 5111], 
1118] ἂν -Ξ- Ὁ δοζζιγν δῖ8 δογιι8, τα θᾶΐϊθὶ ἂν τὸ ν δινᾶ υἱθ); ἀγορ8 δἷδθοσ ἔ 
(ἔτοσλ ΡΗ) γμαϊδ 70γ18 ζογιίηι, δα ἴῃ δὴ δὔοῃϊο Βυ}180 16 δον ἃ ὧἀ6 ἀΐ8- 
αἴγιι8.--- ἘΏ.8] νὶ (αἴοσ 1088 οὗ -6) Ξξ τὶ οσιὺ (οὗ, ηιδιν 861). 

Ῥ πμερῦβ ρμαΐογ' ρίδγιιι8; ἀΥΟῸΒ 11 018}1ν ὈΘέοσο ἐ ἐΐία (9) 5. δαδιιζιηι (9) 58 
ϑίογηνιιδ ϑέμαοδ, ἃ Ὀθύνθθῃ 5 δηᾷ ἐ λοϑέϊβ (1ῃ Οοτηρουμᾶβ [}6 5 ἄγορβ, 
Βδϑύ, νυὅδ-ρί6 ΞξΞ νῦ8) ΟΥ 1 ζΐδην. Τῦ διββί σα Ἱ]δύθϑ Ὀθέουθ 1.8,01815 ϑιρηιυηυῖιϑ 
δι )1ὅ, Ξε τὰ Ὀθῇ. ἢ αἀαηιγιίηι, οηιηῖβϑ 80ην)λι8. ἘἾΏ ΘΙ] Ῥ ΓΘΠΛΒΙΏ8, υοἴτ»; αὖ 

οὗ ϑιιῦ ὝΘΥΘ ΟΥΡΊΏΔ]Υ βθα ΟὨἹΥ Ὀθίοσγο Μοᾶϊΐδο, δῃᾷ ὑπ Ὁ ἄσορβ σἱδῃ 
ΟΟΙΩΡΘηΒϑύϊοη Ὀθίουθ 8- 8267 ΟΥ τῇ (τΌχὴ 5- Μὴ) δηνολιζιγνυ. 

Β (γ8γ6) ἑαδίωνην ἰαηιδὸ ἰωδγίσιϑ,; ἰδ) θοῦ 810 τῷ Ψ ϑϑυμην δη ἃ ῬΘΥΏΒΡ8 
αγυΐπα 7εγυοῦ Τνᾶγό ναξίίιην υϑγυθα. Βοῖοσθ ἢ 1ὖ ξξ πὶ ἀοηιίιϑ; Ὀδέουθ 

1 ἔγοτῃ Ὁ ἰῦ γϑῃγδὶῃβ ἴῃ ραδίίσιιβ, ΘΙΒΘΜΏΘΙΘ τὸ ἢ αὐηρίιι8 ἀιρῖθο; εὐοηυρζιηι 
πιαπίρίιιϑ (8ο ὈΘἔογυθ 1 ἔσομι ἢ αἰϊδοΐριιζιι8 ηναπίρινι8) : ὈΘΙΟΥΘ ΟΥ̓Δ] Σ᾿ 
0 τὸ Ὁ οὐ ἀϊδιϑούξοβδ:ν πὶ, ουποίριϊθ- οιιηιιζιι5 δἰἰριϊα-ϑἐζηνιζιι8. 

ΒΗ ἰη 1018] ὈΘΙοΟΥΘ σοῦ] - ἔ 27 ζεγ ζιώισον ὅο., ἀἰα]ούϊοδ]Υ ἢ λαδα λαγα 
(9) λαγίοζιιβ ἤδγδα λογοίιην πογγοιηλ δα ῬΟΥΏΔΡ8 λαγδηα λΐγοι8 (ΒΟΥ θ- 

ὑυἴχηθβ οὐ θᾶ, αγίοϊιιϑ, αγϑηα 1γ0ι.8) ΟΥ Ὁ δαγδα δαΐξέιιδ διιῖϊα Ἰγη-διιδ: 

Ὀοΐογθ Τὐηρυϑι ἰῦ τὸ ἔ γγαηρὸ 7γᾶϊεν 7γῖρο ἀδ-. μένην ὅο., ἀἰδ] οὐ 811 Ὁ 
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διίαξογό.----Μ 6α 14] ἰῦ αἰδ)]θοῦ 811Υ Ξῷ ἢ ϑογὅξα, 6180 Ὁ σἰῶδο απιδί- αἶδιι8 
ογδιι8 ὅζο., ὙὨΪΟΩ Ὀοΐουθ ἢ τῷ πὶ αηυλῖβ βοαηιηλη, ὈΘέοσθ 1 οἰ ΠΟΥ στθ- 
τοδὶ ϑ8οαδοίζινηι ΟΥ̓ (αϊΔ] οὐ 6817) τ Ρ ϑ8οαριἕζαθ, ὈΘίοσθ Ὁ] ἀσγορβ 
αηιρίιι8. 

τ᾿ ραζογ ἰόπᾶο ἔγ88; ΑΥΟῸΒ Ὀθύνθθῃ Τὶ δηα 11 νογγηνΐηα, Ὁ δῃᾶ 5 ρδέ, ΚΥ πᾶν 
γιιαγέίιι8, Ἰδαῖος Ὀούνγθθη 5 δηᾶ 1 118 ἰοοιι8, δϑηἃ ΜΏΘη Η8] δἴΐδοσ 5 ἴῃ 
ΝΟοΙΏ. ο5. ἘΒοίοσθ Νίαβδὶ 1 τῷ,ϑ 5 "γόϑηινοβ ρόϑηα, ἸαῦοΣ ἄγορβ δῇ οοχη- 
Ῥϑῃβδύϊοῃ γϑηνι8 ρόθπα (80 Ὠξ, 868οδηῖ υἱοθηι) ΟΣ ἀοι 16 οοηδβοηϑηῦ 
»Ῥέππα οι: Ὀθέογθ 1 ἰὕ ἀγορβ 18 ᾿ἱηϊύϊ] Ἰἄξιι8 (Ῥατί.), 15. τηϑᾶϊω -ῷ ς 
ϑαθοίνιγι (860 128) δηἃ 80 ὈΘίοσθΘ 1 ϑαθοιζιηυ. ΑΒΒΙ σα ]θῦθθ ὈΘέοσΘ Ὁ 6006 
ϑίσοιι8 νασοῶ, οἷ, ὁοηιῖβ: αΥ̓ΟΡ5 ὈΘίοσυΘ 5 ποῦ.--- ΤῈ τὸ 85 3 ,,881:ι8 ραϑ8ιι8 ΟΥ̓ 
(αἴδοσς οοῃβϑοῃδη) 5. ἀδηϑιι8 αἀογϑιύηι ἢ γδιίέιιδ ηυσηϑιι8, Ὀὰὺ ὈΘΙΟΤΘ ᾧ' ΞΞ δὲ 
οαρίβέγινηι {ιιϑέγαηι : τξ ἔγοχηῃ ἐἰ- Ξ ἐ δέου. οοῃβοηδῃηῦ, απ ίδϑίον γἀϑἰἸαζιηι 
»ογἐδγίιηι. 

Ὁ αϊοῦ ἄτι γδαάδ: ἀϊδθιιθοι ο8}1Υ τῷ (1) 1 (88 πὰ βοῖὴθ Ὁδοϑδῇ ἀϊδ]θοῦ, 8566 
Ἡϊαηνιζιι8), ἰλυῖ81 Ἰασγίηια ἰαγσιι8 ἰαιιξία {ηιρίάιι8 ΐησιια, Ὀθύνθθῃ 
γΟῦ 6158 αὐτϊογ' αδηπιζι8 (2) ατιοῖϊο (9) αφιίϊιι8 δαϊίοζιιϑ οὐϊαηυϊίᾷϑ οοπιϑιϊίμηι- 
ϑοϊίμηι-ςογιϑιυϊ-οοιυΐ Ὑγαηυιζιβ ηυϊίιιιδ (2) τυμζίον οἷοῦ ρμοϊτδ γοϊιιυϊιγ, γδηι6- 
ἰξσὸ (9) 8οᾶϊαο 81166 ϑαιιᾶϊογ 8{{1ι| Τϑιγίρίίβ, ὈΘΙΟΥΘ οοηϑοηδηῦ αἰηυι8 ηιοῖζα 
(8εἴ1α) αἰέγᾷ- να, ϑιΕο.Σ. οοηβοηϑηῦ αηιρἰι8-ατρίοα »ῶδιίσιι δια γιᾶϊιϑ : 
(2) τ (οἱ. ψασν. 1.0. 17. ὅ. 110 “Ῥοῦῃδ 8 ρῥϑᾶθ,᾽ αὐδϑὶ ᾿ρϑᾶσθ), αροῦ' αν' 
οαὐοῦ ον (οἷ. χιϊγχιῖν τε ααϊδαυᾶ ΑΙ. Τι. Τὰ. 7. 8) πιεγοῦ ηυυγία (2) 

ναγίιι8, ἀσοδγϑ ηιογοῦ υἵγσα, δα (ῬΘΙΏ8 08 1 Ββὶ τα] δύϊοῃ, ἔου 1) σίάᾶγεα 
ηιδγοΐα ρίδγο.---Βοῖογο τὰ Ὁ ἀγορ8 τὶ οοιηρθηβαύϊζοῃ ἄηιθπξιηι ἤᾶηιθη, 
δϑαιιἄηνα : ὈΘέοχθ 1 1Ὁ δββίσηϊ]δῦθβ αἰζοα: ὈΘΙοΓΘ σ ἰὅ γϑυηϑὲμβ αἰ] θούϊ οϑν 
φιασγι- δηλ ἃ ὈΥ͂ ΒΗΒΘΙΟΟῪ πιαάγα, 6180 ΞΞ ἐ αὐγδα πεγίδ ἑαοίγινηι Μεγ θην 
Δ 80 Ὀθίοσθ ὕὶ μϑθγιϑ: Ὀθίοσθ ἃ ἄτορβ τὶ οοΙῃηρθηβαύϊοη ογδαδ: 
ὈΘέογυθ ς δϑβϑί ἱ]αῦθβ αοοδγϑδ. ΕὟΌΣ ἂν 866 ΟἩ Υ͂.---ὈὉ} τΞ 88 αϑ8ὲ8 ροϑϑι0Ἶιι8 
οαϑ88ιι8 Ογθ88ι8 ἰα 8818 ϑρίβϑιι8 ΟΥ (ΘΕΟΣ ἸοΟΩρ γόον], αἱ ΠΟΙ, ΟΥ 6οη- 
βοηϑηῦ) 8 ϑιιἄϑιίι, οαδϑίι8 ἐοπϑα, Ὀὰὺ ὈΘΙΟΥΘ Γ ΟΥ 1 -Ξ 88 7, ιϑίγᾶ (ρεοϑένιι8). 
--" δέου ἢ ἀϊδιθούϊον (οἵ. Οδιηρδηΐδη τ ρβθαγιαηι Ξε Οροσδῃϑχη) 
διδβ ἡ] ῦθβ ἴῃ σγπηϊδ Τηιᾶπιδ, οἵ, Ῥ]αῦῦ, ΜΊ|]. ΟἹοΥ. 1407 ἀϊβρϑῃηΐῦθ 
νον. οὗ ἀϊδίρημ᾽θο. 

ΡῊ 1018}. τ ἔ μυδον γιοὶδ {οἶδ ξηιμδ ζωγῦ, 7αἶ1 γογῖδ, Κ7γμϑίινηι. Μοαϊαδ] 
ἱῦ τξἨ Ὁ (αἰωϊθούϊοα!ν Ὦ Ὀθίουθ στ σίαδγο- πόγα γιδγο- μηιῦγα, ΘΙΌΟΥ τ 
αΥ̓ΦΟΥ δαγῦα νογδιίηι, ΘΕΌΟΥ πὶ ΟΥ ἢ ζυυηιδιιϑ (ἐπ), δα ἴῃ ὑΠ6 οἸδββίοδὶ 
ἀἰαϊθοὺ δὔου τὶ οὐ ἢ 7ιδοῦ γιιδοῦ (γ 7.8) δον : ΘΒ ΏΘΤΟ ἰύ -Ξ ἃ οαδδ 
Μαξδίία βαξβ᾽ γοαϊδ σγαάι5 γιαὶβ υααθ8 ναάιηι υἱαιιδ υἱάζιιι8 (π ὨϊΟἢ, 
806 ΒΌΟΥΘ ΟἹ Ὁ, ἀϊδ]ϑούϊοδ!]ν Ξ 1 οαοἰοδϑ ηιοϊίογ ϑί{{ι8, ΟΥ τ οαογίηιδηΐα 

γιογ8 ἐγρᾷ ΚΙΤΉνμ8), Θἃ 80 Ὀϑύνθθῃ στ δηα οτἱρίηδ) νὶ αγάτμιιθ. (ΤΙ ΐ8 
ἃ Ὀθίοιθ στ -Ἠ ἐ υἱέγίσιιδ, διὰ 80 ὈΘέουθ Σ᾿ ΟΣ 1 τέογιύηι γί 8.) ἘΓΏ Δ] 
ἰδ ΞξΞ ἁ αά-, ἀἰο]θούϊο αν ἢ α΄ --- ἘῚ τὸ 88 αϑϑιῖα, αἴδοσ σοηβοηϑηῦ τὸ 8 

ἐμ γοηιϑιι8, Ὀὰὺ ὈΘέοΥΙΘ Γ' ΟΥ 1 ΞΞ 8ὲ ηιογιϑίγιην (αϑέιιϊα). 
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Κ ΞΞ ᾿ς αροϊϊζγυΐϊβ οἱβ ἄφοοην, Ἰαῦθυ αἰ] θοῦ 811} τῷ (ἢ ρμιΐσον: Ὀθδΐοτο ν ἰὑ Ξῷ 4 
απιΐζιιϑ δαιιιι8 Φι(ΟΥΟΥ ΟΥ (ΒΟΥ 1088 οὗ ψ) ο οὐ: αἰδ)θούϊοα]ν - ο' ἴῃ 
βίποιζ, υἱοί. Βοίογο Ναβδὶ ἰὖ -ξ σ' ἴῃ ὑπο δοορηὐθᾶ 50114]6 ἀξσπι8 
ηιαρηιοτπέιηη, ἀγορῦ ὈΥ ΒηϑΊοΩΥ ἀξηξ: Ὀθίοσο ἐ ἀϊδ᾽ θοῦ δ ]Υ 8.55] τ] αῦθβ 
Τδγαϊζέοα, ΟΥ ἀΥὼ}8 Ὁ Θογηρθηϑδύϊου οδέιγγῖα 8δίζ5 (οἴ. ρδοίιιϊῶ ἘΤΟΥᾺ 
“ρδβοϊέιιϊδ, να 866 ρεγοογυίο7)).----ἘΒ Ξε χα οοῶα δ ξογ' 6. δαφιίην 860; (ἀ18166- 
ὑὴο8}}ν 855 Ταηιιϑϑῖηι αϑϑὶ8 ἡἸαβϑ8ὼ ρμοϑδίηινιι8 ἰοδδιϊα.6), ΟΥ, ὈΘίοσθ 8ς, 5 
τὶ σοχμῃρθοηβδίϊοῃ οοηιρὄϑοῦ εἰϊϑοῦ ρόδο (8606 8180 ΟἹ τηιυϊῖβεοδ), διηᾷᾶ 

80 ὈΘέοσθ ς 8δβοδηιξ : Ὀθέοχθ 1 0ῃ18 ἄγορβ πίῃ οοχηρθηβαύίζοη ἄϊα πιᾶϊα 
ἐαζιι8, οἷ. ρακιζιι8 ἰδ᾽88 (566 ἑοηϑιἶα6)ἡ.. 80 ἘΤῊ -- χ ἐθσῦ, ΟΥ 8 Ὀθίοσθ ἔ 
ἰοϑία ΟΥ̓ ΘΙΙΓΟΥ Γ μγϑιιϑ: Ὀθΐοσο ἃ Τϊαυϊα ὑῃ}18 ἄγορβ τὶ ΘοΙη ρθη βδύϊ ἢ 
ἐξία ἐξηδ. 

α 60 φοηιι8 γεσδ. ΤῊΪ8 πῃ ὕη6 δοοθηὐθα 80]}18}0 σϑῃγϑὶηβ ὈΘίοσΘ πὶ αρηϊθγὰ 
ϑαρηιόη, (2), ἰὰ ὅμ6 υπμϑοοθηΐθα 50118016 ἄγορ8 ψὶ ἢ σοχηρθηβδύϊοῃ δμὃ- 
ἐξηιοη δ ϊαηιοιι : ὈΘίουθ ἰη 1018] ἢ ἰῦ (Ἰαῦθ᾽) ἄσορβ παγγό πᾶϑεον πᾶυιιϑ " 
ηἴοίό τἰξθδ γυδϑοῦ : ἄΥ̓ΟΡΒ Ὀοΐογθ στηθαᾶϊδὶ]  ηιᾶ7ογ.--- 8 Ξξξ, χσ, συ ϊοη ὈΘοΥΘ 

1 ἄγορβ ρᾶζιιϑ. 
ΘΗ Ὀοΐουθ ΜΟΥ͂] -ὸ ἢ λαφάτιδ μαγιιϑρός ᾿αϑία ᾿οῖνιιδ ἠϊοηιδ μοῖιι8 ἤοηιο ἈοΥΤοῦ 

λογίον λογέμι8 ᾿ιηιιδ (ἀϊ8] θοῦ 6811 οὐαὶ θα ἀη867 δα Βοχηθύϊηθ5 ἀδατιι8 
αγιϑρος οἴκι8 ογέιι8), νολιδ (ἀϊδ)θοῦ 81 ν οὐηϊ θα νέα, δηα ψὶ}} οοηὔτϑο- 
Ὅοη ὀὲξηνι8) : αἰ] οί αν ἔ γοῖιι5 ἔουοα, σ᾽ σοριϊηῖ οίζυιιδ σιξία (ΜΔΟΘῊ 
Ὀθέουθ ἢ:)8] ἃ -- ο, ργαοῆοα, 860 Ὀθ]οῦγ ΟἹ 60). ΒΘἕοσβ οὐ δἵνοσ δοῃ- 
βοηϑηὺ ἰὖ -- ο' σἰᾶγεα σγἄηιονι σγᾶζιιϑ (80 Ὀθέοσθ 1 ἐγᾶσιϊα), απο ἤηρδ 

ἰζϊηφδ ηνΐσδ ρίπσιίϑ, ΜὨϊΟΏ Ὀρίοσθ 1 ἄσορᾳ ψὶδ οοχηροηβαύϊοη 7 
ηιδ)δ, δι ἃ 80 ἰῃ ἔῃ υπϑοοθηὐθα 580}18016 Ὀθέοσθ ἢ ἐπᾶπίβ, θϑΐοσθ  --ἰ|ς 
μιοοίδ υοοίΐβ, “Ὁ 5 τ- αὶ υουϊϊιηιν (ἄγορῦ Ὀθέοσθ Τὐαυϊὰ υδζιγη, 566 συδηα) : 
ἀἰἸα]θούοδ]ν ἔ Πᾶυνιιβ, Ἰγυιῖα. ; 

ΕΥ̓͂ (1) 88 ἃ “Εχύ᾽ νϑ]ϑὺ, σὶ ἢ Ὧο βῖρηι οὗ 181} βϑύϊοη ἴῃ ΘῺΥ Ἰδηραδρα, 
ΞΕ Ο οαἰζιην οαγρδ οἷδογ' οοἶϊὶθ σογίο; οοασα οοϊία αεϊςῖθ ζιιοογπα [σι 

ηυΐσιι8 800 ναοί ϑαχὰ Ὀθίοσθ οοηβολϑηῦ ογᾶβϑϑιι8 ογορό ((ϊδ] ούϊ 8} Ὺ 
ΔΒ τη] θᾶ Ὀϑίοσθ ἐ διαξία; Ὀδέδτο  ἰὐ τε σ΄ ρεϊίοερίινην ΟΥ̓ ἄτορβ 
δᾷ)ιιζιια ρῶϊξγιιη). ἘΤΐ8. ς, 5, Ξ' ἡ ααὖὸό ὀχία ἰᾶῶχ, 566 πόα; ΜΏΪΟΗ 
γορβ Ὀθίοσο Τὐαυϊᾶ Ἰἄηιοιυ ἰῶπα. (2) 88 8 180 181188.0}]0 νϑ]8γὺ ΞξΞ αι 
(1.6. ᾳν) αἀφια οοηηιίηἴϑοῦ οοφιιῦ. Κγοηιισιϑ ἐπαιίϊζηιιβ ᾿ἰφιιό Ἰοαιιογ φιιαον 
ψιαξίδ -χιι6 χιιεδ φιογοι8 σχιΐ φιυΐηηιιο (ἀϊθ]θούϊοδν, 88 ἴῃ Οβοϑῃ, ἢ 
ογερὸ ραϊρὸ ργορε χιεΐρρο), 8180 Ἰαίϑυ υϊ θη ς αγοι σοι οοἷδ σοι σΟΥΡιι8 
7θοἴγμνογίβ 708 ἰοσιιϑ ψιιθγοιιϑ: θέντα 8 τὶ 6 ς ὈΘέοχϑ τὶ (οδξαιιι 186) 
οιη, (Οοη)απούϊοη) οσὥγα 76 οοιζιι8 ΟΥ οοηδοηδηΐ (ἀγορρίηρ Ὀθίοσο ἁ 
ἀδάγαηβ διὰ Ἰαῦοσ Ὀθύσψθθη στ δα ἐ )ογίϊ8), 6.8. Ὀθέοσθ οὐδ] 5 γαγοὶδ 
ἰζοΐιυγι ργδυϊποία ϑοοΐιι8 (ὈΘέογθ ἢ ὑῃ18 ς τῷ σ' Ζίσηιηι), δηᾷ 80 ψΈΘΩ 
βηδ] αὐ πες. 

ΑΥ̓͂ (1) 88 ἃ “Ηχὺ᾽ ν6]Ὲ} -- κ' σαγγὶδ σοι οσἰδδιι8, ατισοῦ ζσδ, ΜΓΪΘῊ ὈΘἕοΣΘ 
ἔ τ ς αἰτοσζιιηυγῖι8 ζιιοίογ, αἰθ! Θού ο8}}]γ ἀχορὺ ατοδιηυνιι8. ΤῊΪ8. σ᾽, Ἰ 5, 
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Ξε χα ατωϊίιη, ἀγτορῦ Ὀθέοσθ πὶ ὄηιθλι. (2) 8.8 ὃ 180 181188.01]6 ν6]8} Ξξξ, στιὶ 
(1.6. σιν) ἱριριίοη βἐϊγυψιδ, 8180 ψυτϊ υὕθη. ο΄ 7ῖρδ ἥϊσὸ οἴη ἐϊηρδ μηρῷ θγσᾶ 
(1 ἢ Ὀθέοτθ Η18] ἃ ἰῃ ὑγ180}180168, οὐ δηϑίορυ οὗ “ιυδγίοα ηιαγυΐοα 
»εοάϊοα ἄς., τε ς ἡμέρα ρογίέζοα Τϑιιδίίοα, οἵ. Ταηιμγοα Τϑρδίμηοα, 866. ΟἹ 
»γαφῆσα ὉΠΑΘΥ 685}: Ια 5 συϊ θη ρ' Ὀθΐοσθ τὶ αησιζι8 σιγρο8- σιγσιἶ δ 

ΟΥ οοηϑοηδηῦ ἄρηιιϑ σγαυϊβ-οοηργιδ (Ὀϑέουθ ἔ 118 ρ΄ -ξξῖ,ιᾳς4, Ἰαύθσ. ἀγορὺ 
ΘΙΌΘΥ τ ζεγειιηι).--- δ᾽] θοῦ! 8)}}γ: (1) ἴῃ ὑμθ οϊηϑῃ ἀϊδϊθοὺ ἰὐ τῶν, 
1. 1018] ναϊοῦ ναγῖιι8 υογῶ ὉτὉό800γ7 υὑοξὸ υἱυ υοἱό γνογῦ ; γταρᾶϊΐϊδὶ οδηξυσῦ βουξ- 

γιι8 ὥνα ἃυΐάι8 (Μη οοηὐγδούίΐζοη Κζδιϊα πἴίογ πάλι ὥηιθῦ), ἀΥοΟΡὈἱηρ 
αἴϊου τὰ ἤιιδ ὕγιοΥ βίγιι (ὈΘίοσθ ἱ ἔγόσῃ 5 6 Υ γσϑυλδίηβ, ἥιυϊι8) : (2) 
ἴπι ὕ86 Οβοϑῃ ἀϊδϊθοῦ ἰὐ -Ἐ Ὁ δαάζισ δασιζιηι δαγάιι5 δίϊαηιοη, δδ8, δίαηπιάιιβ 
δγμίιι8. 

ΘΟῊΝ (1) 85 8 "ἢχί᾽ νϑὶδσ (8θ9ο ῦονθ οὔ 685), Ὀθέουθ νόον] - ἢ λαδοῦ 
λαεγοῦ ᾿εἰιιηυ-λῆγα λογαδινην ᾿οδέϊ8 ργολοηδ (αϊθ]Θοὐϊ δ }}]Ὺ οχηϊ θα αδάδ- 
πιθη-αδινδ εἰΐα- γα ογάδφιηι, δὰ ὶῦ οοηὐγϑούϊζοη ργαφάα ργδιηαδ): 
αϊαἸθούϊοδ]Υ ἔ Κιυηιδα ζεῖ Κι 7οδέϊ8 ζγυΐϊβ (9). ΒΘΙΟΥΘ ΟΥ δὐϑοσ οοῃ- 
βοῃϑηῦ 1 -Ξ σ᾽ σίαδογν σγαάτι8, ἡμια πϊγοδ-ζαγσιι8, Ψ1ΟῊ ὈΘΐουσθ ἔ -ῷ ς ἰδοίι8 : 

ἀϊδιθούίοδν ᾧ ,γοηιδ 7γγιδ. (2) 88 8. 18.0181158.016 γ6]8} -ξ στι (1.6. γ'ιν) 
ζίησιια ηπϊηριϊέ, 4180 τγϊυθῃ ρο' πίποίέ ἐογσιηι, ΜΏΪΟΗ Ἢ 8 τα πῶ: 

αἱ δ] θού δ] Υ Ὀθέουθ νΟΥΤΟ] -ῷ ἔ γογοῦρθ. Βϑύνθθῃ σ οῦγ618 ν'ὶ ὀγουΐϑ ἰουΐϑ 
γυϊυθηι. 

ΚῊΡ (1) 885 8 “Εχῦ᾽ ν  ]Δ} -ῷ ρ΄ σοησίιϑ,; Θιέίου 8 -Ξ, ᾿ς βοϊμαδ. (2) 88 8 
18.018188.}}16 νϑ]δὲ Ξξῷί σι (1.6. σιν) πησιίβ. 

8 Ὀρίοσθ σψ Οῦ6] 8αϊδ 8όᾳιο}" 8οΐμτι : ὈθύνγΘΘ ἢ ὙΟΥ͂ΘΙΒ τὸ Σ᾿ 6715 ζωγὃδ ὥγδ 
χιιαογ ατγῖ8 ἄσ. (δγηνδ ἴσου "δϑίηϑ),; αὐ1867 αὐϑοῦ υδηιον ὙΔΌΏ. τὶ ἔΤΌΤᾺ 
ΟὈ]αΘ οὁ8868), οχλϊ θα δέοσ σὶ “ σΟΥΤ6] ογμον" ργΐον- ργοργίνϑ γγιῖπα 
γιδὶ δα (Ὀθέοτθ νυν) ρυῦνιι8 γῖυνιι8, Ὀαὺ Ἰδαίου σοσηϑί ΐηρ ργῶγίὶδ γογαγί. 
Τηὐου οοϑὶϊο 8. ΤΟυ 818 ἴῃ ΟΟΙΩΡΟΠαΒ ροβίξιι8 δηἃ Ἠϑααρ)οαύϊοη 

ϑιι8ι 7748, 18] Θοὐ 6 8}}ν ἴῃ πᾶβιι8, δ ἃ (ρου μ8 08 ὑο ἄθμῃοίθ 8, βοΐ 5, ΕἸὩ. 
Ζ) ἴῃ οσαοϑογ δβ σαϑα ηιΐβοῦ ρΏϑιι8 χΊιαβίϊηι υᾶδϑα, λα ἴῃ ἴΠ6 Ἰοϑη- ΟΣαΒ 
αϑίγνιιϑ δᾷϑίιηι δίασδιιβ οἄὔϑοιιδ οἰβίιην σαδϑιίην ἰϑογρζοϊμην: ἴπ σατιϑα φινασ8 
Ἤγοϑβο ὉΠ 8 18 ΠΤΌΤΩ 858, ἴἢ ζδιια ἰΥΟΤῚ ὉΥ.--ϑ ΤΟΥ ΘΙ ἢ Ὀθίοσο ν ϑιἄυϊ 
(8.890 ἃῦονθ οὔ Ὑ), δῃηὰ Ὀοίοσγο Ἰϑηιθβ 8.988 8(ὃ ϑ8οΐδ, ἀϊδ]οούϊ Δ]]Ὺ, 
ἀγορρίηρ αἰ ὑ18}}1ν ἴῃ ραγοιβ ροπαδ ρὲϊδ ροϊίδ, ἑαδιια ἱοφδ ἐόγσιην ἰδία 
ἐἰϊζυδὸ ἐμπαδ ἱγδα ἐιγάιι8 ἰγτίονι, δαπια, σαυοδ οογπι σογγδίιι8 “07 ϑοιιϑ. 

Τῦ ἄγορβ Ὀοϑΐοσο ἔ γξρεγέ, δια, νυ οοτηρθϑηβαύίζοῃ ἰξ χτοαυϊγϑᾶ, Ὀϑζοσθ πὶ 
ηὐνῖρα ηυδζιιι8 (9) ηυΐπας τιογαθδ (866 8ιιη1}) ἀὥηνιιϑ ργϑιι8 δὥηιο ἰαηι -Ἡϊοΐ, 
πῃ ποῦ ἰῷ Ἠπγιδ αἴγυνι8 απ αὐδπα οἄγιιι8 (Ὁ) ζἄπιηι ζαγῖπα ζζηιύην ρᾶηϊβ 
(9) ρεγηνα ρὅπι ρδπδ»γῶπα υοδηιηι πυεγδδπαρ, ἱ ἰαδὸ ἰαπσιοῦ ζδγίοσιι8 ρξα 
»γξίενι φιᾶζιην υδίιηιῖ (Θαἃ 50 δέίθσ 1ο88 οὗ ἰῃὐθσοοηβοηδηῦδὶ Ὁ ζίξη, 
860 8ρϊοηοῦ, δα, Ἰαΐον, ἐ ἰηυϊπα-ἰἄίιι8 118 ἰοσιι8).. Βοίοσθ στ ἰη018] ἐὺ 
Ξε ἢ γ»ᾶρα γεῖσιϑ, ὈΘίογθ στ τηϑᾶΐαὶ 10 ἀϊδ)] οί ον Ξὸ ἢ ἐμγγᾶ, 6186 -ῷἥ Ὁ 
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οθγοδγιην ογᾶδγδ ἥότα ηιοηυδγιίηι δδδγάτιιι8 ἱοπδῦγα.---] ] Θοὐ 6 8}}γ ̓ ὑδυβδοιθ. 
Μοίδίϑβὶβ πὶ ς ἀσϑοιιι5 ἀϑοία ιιχιι8 υἱϑοιίηι υἵβοιι8, 866 ἀαϑϑιἴα ροϑϑιι8. 

Ζ Ὀθίοτθ ἃ ἀγορβ, ἱ ἢ οοτηρθηβϑίϊοῃ 1ὅ ηθϑᾶθα, αμαϊδ οὐ γοοάτ5 (λα)}.) 

λογαφιην γιᾶζιϑ πἴάιι8 ρϑαδ ργϊάθηι δαδ 8μάτπι5 ἐπγάιι8. Ζ9Ὴ -ΞΞ 81 οἰϑίδϑ 
λαϑία. 

[ἀΈΝΕΒΙΒ ΟΕ ΤΙΑΤῚΝ ΠΙΕΤΤΕΒΒ. 

(1 ρίνο ἢγβὺ ὑῃ6 Τιδῦϊῃ Ἰϑυῦοσ, ὕμθη ὑῃθ ναγΐίουβ Ἰϑύνθυβ (οὐ δου Ὁ θὑ]0η5 
οὗ Ἰουδοχβ) οὗ ὑπ ΤΌΎΒΡΥΒΟΙΘ, ΟΣ οὗ οἹᾶον 1 δὐΐη, ΜΘ ἢ ἰῦ ΤΩΔΥ ΤΘΡΓΙΟ- 
βΒθῃΐ.) 

8. Ξ-α αρῦ, ΑΙ ὈΘἕοΥΘ γΟΥΘ] ΟΥ ἢ αδηὶ9 αλιδηι8, Ο Ῥγούοηῃϊο δαγυΐδ ΟΥ̓ ὈΘΙΟΙΘ 
ν᾽ οαὐλιϑ.---- τῷ ἄνα Ὀρίοτθ ἢ ἐγαλδ: τὸ 6 Ῥγοίοηϊο σγαάιβϑ ΟΥ̓ ὈΘίουΘ πϑ' 
)γαηρδ. ----ἃ- ΤΥ Ξε ὯἣΔ- αδιιπαδ᾽ απ867} αγίοῖιιϑ: ἃπὶ 81 αἱ δῖ ΤῊΔῪ Υϑβρθό- 
ὑἰνοὶν τὸ ΝΜ Καὶ ᾧ 8 ἑαηιθη ἀπριῖβ σαϊυιι8 αγα τι. 

ἃ --ὰ ,ᾶσιιϑ: Ξ: ἢ διέθου πὶ σογηιᾶγιιι8 ᾿ιἰμηιᾶηιι8, τε ἢ Ὀθίοσθ 5 7, αϑίϊσίιη 
,)7),αϑέλιϑ ϑιιϑι(η).---- τὸ ΑΌ Ὀθέοσθ 5 ἄβϑρευ, δὲ Ὀθίοσθ πὶ ἄηιφηζιηι, δ᾽ ΟΥ 
85 υπϑδοοθηΐθα Ὀθἕουθ 1888] δι )ῇίαηιοη, ἱπᾶηιτβ, ἂΠ5 ὈΘίοσθ στ ἐγἄπμια, 
8.5 Ὀδίογο 1 φιᾶζιηυ δα 80 ηιᾶζιιϑ, ας Ὀδίοτθ 1 ἄϊα ρμᾶϊιϑ: ΞΞ- ὃ Ῥχϑίοῃϊς 
061 ΟΥ̓ ὈΘίοΥΘ Ψ' οοἰᾶνιιϑ.----ἰλϑ, 18, ΤΆ, ΤῊΔῪ -Ξ ΝΥ Τ, Β σπᾶγιιβ οἰδαδ8 σΥΉΙΘΉ. 

8.6 -Ξ ΑΙ αουϊίηι.-- τε 8ανὶ αδηιιι5 γγαθαδδ ᾷ8δνο ργαδοῦ ἈΘὮΪ ργαράα, 865 
Ὀοίοσθ ἢ οαθπα: τε ὃ (1606) ἰαεουΐδ: τε οα Ῥχϑίοῃηϊο οχθοῖι8.----8.6- ΤΩΔΥ ΞΞ 
Ὧ86- αοάτι8. 

δι: -- Αὖὐ ατισοῦ, Ῥγούοηϊο οὔ ατ"ἴ9 ΟΥ ΟοὔὐΖ Ὀοΐογτϑθ ἃ αναύδ.---- τε αὶ γαλιοιιϑ 
ατοέιηνδ Ἀνὶ σαιαοῦ. 

Ὁ ΞΞ Β δαιιδον, ΒῊ τηϑαϊϑὶ σίδδ, ὉῊ τηθϑαᾶϊα] ἰᾶδον' δον δαγῦα ἴζόγα, Μ᾿ ὈΘίοτο 
τ ἴϑογηλιβ ἐῶδογ, 8 ὈΘίοτθ τα θᾶΐϑ] σ οογοδγιίην. -- τε Ψ'ὶ ἃ] θοῦ δ] Ὺ δἵοῦ 

Ἰΐηρτιαὶ σίϊδιι8 δογδιιηι.----Ὦ- ΤΩΔῪ ΞΞ ΒΗ- ἀἰδ)θούοδ!]ν δαΐξιδ δίαίεγο ἵπι- 
δι, αν - δαρσιζιγν δγιέιιδ8, Μ- ὈΘΙΟΣΘ στ δγουΐβ, ἄν- δολιιι8.: -Ὦ ΥὯΔΥ͂ - »Ὁ 

ἔΥΟΤᾺ -ΡῚ οὗ ΟΥ̓ -ῬΟ δι. 

ς -ΞΞ καὶ οδηξιηι, ΚΥ͂ αὐοῶ, Κ-Ν οαηΐβ, ΚῊΝ ΕἿΟΥ 5 ϑ8οϊηαδ.--- τε σ᾽ Ὀθίοτο ἴ 

ἐδοίιι8 Ζιιοίον πδοῖδ οἡΥὁἨ Β..8) ἃ ἴῃ ὑχ180}118 0165 ψιοϊΐοα γγαφῆσα : Ξε ἔ ὈΘΙΟΤΘ 
δυύθυγδὶ] 6006 Θοχιυῖθ ΟΥ τηθαΐδὶ 1 ϑαθοϊμίην ΟΥ 1 (1,) ϑαδοιοζιγ.----Ο-- ΤΑΔΥ͂ 
ΞΞ ΒΚΥ- οαὐοῦ: -Ο ΤῊΒΥ͂ τΞ “(6 80 ΟΥ -Οὐπὶ αἀδηέο. ᾿ 

(ἢ -- ς (ἀϊο]θούϊοδ,]ν) μιοίοον : ἴῃ Ἰοδ -ΟΣΒ χ οὐ) 7808. 

ἅ -- -ν ἀδ, τηϑᾶϊΐδὶ ΡῈ σγαάιι8 αγαπιιι8.---- τε ὃ αἰδ]ϑούϊοϑ!]ν φἄοροὶ.--- ἅ-- ΤΑΔΥ 

ΞΞ- ἀν- ργϑίοῃϊο αὖβ- : -α την -ΞΞ -ἀ(α λαιιά, -Ὁῦ γεα-, -ὉΒῚ αἀ-. 
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ΞΞῈ ,ογῦ, ἘΠ ὈΘίοσθ ΟΝ 6] 6ῦ, 1 Ὀθίοτθ σ ἴῃ ὑμο υμϑοοθηΐθα 580}180] 
᾿ ΟΉΒΟΥ ΟΣ Π.8] αἀπίε, Ο Ἰαῦοσ δἵδοσ ἴῃ 1018] ν υδϑρα.--- τε ἃ υπϑοοθη θα 

Ὀοέογθ ὕνγο δοῃβοηδηΐβ ,θγ 78 ΟΣ Τ ργορετι8: τ- Θῃ (ΜΝ) Ὀθίοσθ χ ὀΐω, 
ὃν ὈΘίουθ τὶ ὠδι8 δηᾶ ὈΥ̓͂ ἀΠΔΙΟΡῪ ἀἄφα: Ξ- ὃ Ὀδίοσθ ἤη8ὶ γσ ργῦβρε" οὐ ἃ 
86(1.---Θ 6. ΟΥ̓ 66 ΤΔΥῪ -Ξ ὃ νεθηνοη.8 τυϑἠθηϊ6Ί18.: ΘΙᾺ ΘΏ ΤΩΔΥῪ -ῷἥ Μ Νὶ ἐσηιηδ 
αἀδη5, δα -6Π1Ὶ ΤΩΒΥ͂ τῷ “ἢ (-Ν) αδοθην; Θὰ ὈΘίοσθ ἔ ΤΩΔΥ -- 6π| (Μ) 
οδηζιηι : ΟΥ̓ ΤΩΔῪ τ-ῷἠἌΑἍαὶ απϑοοθηΐθα εθγιι8, ΒΙῚ Ὺλϊῖδογηιιβ ἘΤ οογυῖα, Βῦ 

αΟΟΥδι08 80067.. 
δ Ξε γὅ8, ΕΖ Ὀϑέοσο ἃ ρδάδ.--- -- Εά ὈΘϑίοχϑ 8 ὅϑοα, δ΄ ὈΘἕογθ 8 οοημιρέβοο διθᾶ 
αἰ] θοῦ αν Ὀθέοσθ ἔ δδίψιι8, Θ6 ηιδηξμία ρμγδιάδ, Θὰ ὈΘίουΘ 5 υδϑῖοα, 
οηξ Ὀθίοσθ Ὁ υἱοῦδπῖ, ΘΓ Ὀδίογυθ 8 ἐξϑίϊβ, 65 Ὀθίοσϑ 1 υδίιμηι!, Θὲ Ὀδίουθ πὶ 
γδηλισ, ΘῈΣ ΟΥ ὃχ Ὀοίοσθ ]ἰαυϊὰ ἐδ]α-ἐξηιδ υδΙιην"-υδπα (9), δι ἔΥΌΤᾺ 
8111 δδυηιι-, 88. ὈΘΙΟΣγΘ οοῃβοηϑηῦ γεγογέ : (1ϑιῦθ.) Ξξ 86 δδοινζιηι οσἔηα 
υηϑοοθηϊθα δι οὐδατδ: - 1 ἰδυΐβ, ἵ Ὀθέοσθ ἱ 72) μι. 

δι --Ἶ Εὖ ομοχηδϑίοροθίο Ὺδιμϑ.--- 61} ΤΏΘῪ -ῷ -ὄνα (δι. 

ἔ -- ΒὃᾺῺᾺ ἰτῖ018] ,ἄσιιϑ ζγαησδ δὰ ἀϊθ]θοῦϊοδ]]ν τηθᾶϊδὶ 8ογδία, ὈῊ ἰπ1018] 
)αεὶδ δα ἀἰδ]θούξοδ!Υ ταϑᾶϊδὶ ἐγ έ (9) γῶζιϑ, ΘῈ μι 018] γα] 7ογΐβ, ΟἩ 
1η10181 γοίιι5 ἤᾷνιιϑ δυιὰ αἱ] ϑούϊοδ νυν τηϑᾶϊϑ ἐηζμῖα, ΘΟῊΝ 1η10181 “γ θην, 
8 ὈΘΐογο σ ἰηἰὑῖ81 ζγῖσιιϑ διὰ ἀϊδ᾽ϑούῦοδ]ν τηϑᾶΐ8] ἐη)γᾶ (δ ηἃ 580 Ὀδίοσθ 

Γ μϑενγιιδ).---- τὸ Ὁ Ὀθἔογτθ ἢ διι)1δ.-----ἴ ΤΩΔῪ - -ὉΗΙ αὐ. 

ὃ'᾽ Ξ:α σοηῶ, ΑΥ σαγγίδ ἤϊρδ ἄγηιιϑ σγαυΐβ, ΑᾺ σίζυιι8 σἰάγοα σγἄηιθη. ἐγᾶσιϊα 

ησῦ, ΔῊ σίαϑεγ ἴαγσιιβ ἘΠΠσΩ; ΚΗΥ͂ οοπρῖιι8.---- τ ᾿ς Ὀοΐοσθ  αΐρηιι8 
ζίσπινην. 

δὰ (1.6. ρ'ν)ὴ ΞΞ αΥὺ δέου ἢ Ἰησιθη, ΘΗΝ πΐησιϊί, ΚῊΥ τπριιΐβ. 

Ὦ Ιἰοἰξ8] --! ΒΗ λεγῦα, ΑἩ δλίοηιβ, ΘῊΥ͂ λασγοῦ: Ἰπύθυγο δ] ο -ὸ 6Β Ὁ 6}ο.--- 

Ῥτϑῆχὺ ἀδρϑ, ἰηβογίθα αλδημδ, ἴο ΒΏΟΥ νονθ]-Ἰθησίηῃ αἢ ταλαὰ (σῇ. 
ΝΌταρν. ργεριολοίαίιν Ὀθδὶᾶθ ργορίοίαζιι, 860 ἐγαἩ8). 

ἐ τὸσ ρίας, 1 8Εϑ. οοῃβοηδηῦ υοηΐδ.--- τὸ ἵ Ὀθίοσθ ψονγ6] ΟΥ ἢ οἶδα πἰλίϊ νᾶ 
80 ὈΥ͂ ἀἰθβέτη]πδϑίοη τσ ρυίον : τ απϑοοθηὐθα ἃ εἰδρέίηθ θᾶ 80 σοποίππιι: 

τεῷ οἰ αἰρδ, ΘΉ Ὀθέοσϑ ὝΟΘΙ νἷα.: τε ὐὰ (Ὁ) οἰοη5 δι} ἃ ἔγΌΤα Ο εἰΐροιίδ 
δΙ]οῦ φιϊαχιίϊαο.--τ-ῖς ΤΟΥ τε ἢ1-- Ἰού ἐρίδων: ἷτπι ἰῇ ΤΩΔῪ - Μ Καὶ βίγιιζ 

πίον ἀοηυΐπιιϑ, 11 ΥΩΔΥ -Ξ αἡϑοοθηθᾷ 1, ϑἰηιυ 8. 
Ϊ -Ξ -ἰ υΐυιιβ, 1Ζ ΟΥ 1Ζ Ὀοΐογθ.ἃ ηξάτι5 »γζάδηι, ΕῚ γ1αδ, Ἐ ὈΘέοτθ 5ᾳ χιζηηειο, 

ὅ εἰῶρα δ ἃ 80 ἔγσοση. Εὖ {ξδογ Οἱ ἐἄδία Ὁ 8185ρ68.--- -- ἰῃ (Ν) Ὀθέογθ ρῊ 
ὅρηΐϑ, 15 Ὀδίογδ πὶ ζηνιϑ: ἰμὶ δζηνιδ, 11 δῖσαο, ἵνὶ 7 ἄδμία πζίον υἱέα.---ἴ" 
ΤΑΥ͂ -Ξ- Ὦ1- ἔγα ΟΥ Π15- ὈΘίουθ 1 ὅζία. 

Εἰ αμαι: Ξε 5 Βουλίγονθ)ὶ 76δμν ΟΥ̓" ἘΠΕ Ζ7ισιίηι : γηΘα 8] Ξῷὸ 5 ΒΘχαΐψΟΥσΘὶ 
Κ᾽) ἱὸ βαἰμγξία 7ξ) ὥνυιιδ, σῇ νιᾶον ἂὐ)δ ϑχιὰ ὑ}8 ἔγογχη ςἱ ρα ἐξγιίηι. 

9 
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1 τεῦ, ἐϊησδ, αἰθιθούϊο αν ἢ ἰαογίηια δοίην: ὈΥ διββι τ] ϑύϊοη ΝΜ διοζία Ἀ 
δίοίϊα νὶ (ἀϊδ] οὐϊο) 8οϊἐμ8 8 οοἰζμηι, ἴῃ δοσαρουπᾶ ἃ αἰξό2.---1-- ΚΩΒῪ - ΥἹ,- 
ἰϊχιιὸ τί,- {τέιι8 81.- ἰαπισιιοῦδ 5ΡΙ,- ζΐξη, 511- 118: «ἰ ΥὯΔῪ -- «6 υεἶ, «10π| 
ΤΑ 

τῇ -- Μ ηιἄξεν᾽ : ΞΞ- Ὦ Ὀθίοσϑ ἱπ (Ν) ἀορυΐηλι8 ΟΥ α] (1) οἰὐηιμζιι8 ΟΥἩ Τι 8οα)ηυγιιθηι, 
ΞΞ ἢ ὈΘΙΟΣΘ Ὁ 80ηΊρΕ7, ΞΞ-, Ὁ ὈΘίοσθ 1888] διϑγπηλι8 ἀαηνημην : Ξε ταδὶ ὈΘίουθ 
Ὁ απιρίιι8.----" ΤΩΒῪ ΞΞ 85Μ- ηὐΐοα : «Τῷ ΤῊΔῪ -Ξ -Πι6 ἐσπΊη. 

ΏὮ--Ν ποδιῖα, Μ Ὀοίοσθ 7 υδπῖδ, ΌΥ α᾿ ΒΒ τα] δῦ ΒΕ σαΉ067..---- Ξε πὶ ὈΘΙΟΥΘ 
ς πιης ἃ ἀοίν ας ἃ (ΡΟΡΌΪΑΙ Θὐυγα ] ΟΡ) 8οἰοηηΐβ 5 ἀπϑα ; Ξὸ ἢ Ὀθέουβ ἃ 
»έππα; -Ξ ἃ ἀϊα]θούϊοδ!]ν αὔνοσ ἢ σγιπηΐδ Τηναγιι8; ὈΥ͂ οΘοη γϑούϊοῃ - 
τθη πὰρηοιρὸ Ὡἱ ποι πα απέδοΐζογ. ---1λ5 ΤΥ τῷ αΥ̓Ν- τἱέοδ, ΒΧ- ποῦ : «Ὦ 
ΤΑΔΥ͂ ΞΞ -Ὠ6 πόη. 

Ο -ΞΞΟ οὗ, Ὀοΐοσθ νοῦ] οὔ οἱοᾶσα, Ἑ ΒΗΘΥ 1018] ο (ΚΥ) οοἷ ΟΥ 5 (55) 

ϑ0067 ΟΥ̓  ὈΘίοΙΘ ν ποῦυιι8.---- Ξε απμδοοθηΐθᾷ ἃ αδοϊοῦ.---Ο- ΤΩΔΥῪ Ξῷ ἢο- 
ΟΥ̓: Οἷ ΟΥ ΤΩΔΥῪ Ξ 1, Β ἰοϊογὸ (ΟΥ̓́, δα ΟΥ- ΤΩΒΥ τὸ ἢοσβ- ((ΗΥ̓ΒΖ-) 
ογάειι. | 

ὃ Ξ5Ξ αἀδηιηι, οὐ γδόῖσο Ὀσ Τὖδ8, ΑὉ αἀθ ΔΌ πδ.--- τε οὐ εὔσί(δ δο »γο[δϑ, 
οὐ ηδηπαΐπαο ονἱ 7ὅηιθδθ, ὅ-4αι6 αδάγαηβ: ὈΥ οοϊμρθηβϑύϊοῃ - ος 
(ἀϊδ]θούϊ 811) Ὀθέοσγθ ὃ οδέιγγῖι, ΟΡ-8 Ὀθίοσθ τὰ δηνοπέιηι, οὔ (ΒΚ) 
ὈΘίοσθ 5 ρὅϑοδ, Ο5 (ἔτοτλ ο-58ὶ) Ὀθίοσθ ἢ ρδ)ιδ: τΞ ιι οὔρδ, αἰ Ὀθξοσθ 
τι δηϊιοη. 

ο6 -- ΟἹ ͵οεάιι8 ϑιαρδῦ., ΟΖ Ὀθΐοχθ ἃ ,οοάπδ Αα].---[δῦο) ΞξΞ 86 λοθάτι8 δοόηα 
ΟΥ ὃ 70οἴιι8 : τ ἀπδοοθηὐθᾷ 811 οδοοραϊτδ. 

Ῥ -ΞΞ- "Ρ ρχ, ΡΥ ὈΘίοΥθ ν 6] ϑριυ, αὶ Ὀθέοσθ 1 Τρζιμιηιδιίηι, ἃἸδ] ούϊο αν κν 
»» γὲρ6.---- τε Ῥξ ἔγουβ ρὲ Ὀθίοσε 8 86; Ὁ Ὀθἔοσθ 1 (0) ἀιιρῖος αἱ (1) αξδοῖ- 
»ιιζιι8 ϑδεαριίαο δἐζριζα. ----Ὁ-- ΥΩΒῪ τῷ ΒΡ- ραγοιὶι8. 

αι (ἰ.6. ᾳν) ΞΞ- ΚΥ ἀχιία ΕΥ̓ΤῪ φιιαγίιι8, Ἐ-Ν ὀφιι8. 

Γ-ΞΞΒ γορσῦ, 8 ΒΕΟΥ Γ' 6γγ0.---- Ξε τὸ Ὀθίογσθ ἔ γγέιηι, τὲ ὈΘίοσθ πὶ νεγηιῖπα, 

ΌΥ͂ οουὐγϑούίοῃ σῇ ὥϑῶγρο ταιὶ 7ζογοορβ τι ρογίδγίιηι: ἀἰθ]θούϊοδ!]ν -- 
αδοδγϑ πιογσῦ ἐγσᾶ: ὈΥ αἸΒΒ γα] ὔλοη Ξ 1 οαδγιῖφιιβ ἰαγσιιβ: τὸ ἢ ὈΘίουθ 
τῷ ἴῃ ἀθγϊνδύϊνοβ σαγηυθη δα ὈΘίοσθ Γ ἢ ΘΟ ρου 8 ἐγγδέδ: ἸΘΙΘΥ τὸ 5 
Ὀούνγθθῃ γ ΟΥγ6]8 6708 δη 50 8ὲ δγη6.----ἴ-- ΥὙΛΔῪ τὸ Ὲ- γ ρΈη8: «Τ ΤΩΒΥ τε 

ΤῸ ἱηδίαγ, 

8 ΞΞ- Β 80,07, 85 ὈΘΙΟΥΘ γΟΥ6] δι, ὈΘύνγθθῃ γ 618 Ζ (9) γυΐϑογ'" ὈΤ γῆ διι5 
διιάδινηι, ΒΙΌΘΥ οοηδοηϑηῦ ΤΊ αἀογδιγη, Ἠιθηιδιι8 ὉΤ' ἐοΉ8α.---- τ 35 ὈΘΕΘΘἢ 

γΟΥΘ]Β οατϑῶ, ἃ ὈΘέογθ ἐγ “" ἀϑίγᾶ ηιοηϑίγμηι, ᾿ Ὀοΐοσθ ἢ ρόδπα δηᾶ δέξο 

" 
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τ (Ὁ) αοοῦγϑδ, χ ὈΘύνθθη ὑ νγ6}8 (ἀϊδ] θοῦ ὁ) ραικιδίζίι5 δι ἃ Ὀθἔουθ θη 8 
δϑεϑοδηξ ἐδϑέα δια ΘιΕΌΘΥ ΓΤ τὐγϑι08. ---5- ΤΩΔῪ Ξῷ 50- δαου 88 8ῖ, ῬΒΤ- δίογηο: 
55 ΤΩΔΥῪ -- ΤΊ ,058ιι8 ὉΊ σαβϑιι8ϑ ὉΗΤ ΟΥ̓ὁ88ι8 ὉῊΒ 7ιι881, αἰ] Θ οὐ 08}}}7 ΓΒ 
γόβϑιηι, ἴὰ ΟΥ̓ Κα ψοσᾶβ ( γιαϑ8α: 55 ΤῊΔῪ αἰ Δ] Θοῦ Ο8}}} -- χα αϑδοΐα ζιι8οιι5 
γίϑοιϑ.: 851 ΥῊΔῪ - ἀξ (Ὀϑἔοσθ 1) σϑέμϊα, ΖΡ οἴβίδθ: -8 ΥΩΒΥ͂ ΞΞ -85 (81) 
ἴῃ ΝοΙΩ. 08, -86 8:γ6η1}8, -55.1π| ογᾶϑ (9). 

Ὁ τ-ὸὐ ίαγι, Ὁ ὈΘίοσυθ σ'ὶ αὐγῦῷ ΟΥ̓ ΘΓ (Β) τέδγ1ι8 ΟΥ 1] (1) γιεΐζιϑ, ὉῊ Ὀθίοσθ σαὶ 
υἱέγίσιιΒ ΟΥ 6Γ (ΕΒ) ἐέσγίνηι.---- τ ἐγ ἰδ! ϑούϊ αν δέθοσ 8 ηιοαϊαϑίϊηιι8, Ὁ 
αἰδββί τηϊ]δύϊοη Εἰ] ηικζίζοΐα ; ς αἰ] ού 8}]ν Ὀθέοσθ ἔ δίαίέα. ----- ΥΛΒΥ͂ ΞΞ ΡῚ- 
ἐἰϊία (3) 857- ἱσσῦ : -Ὦ ΥΑΒῪ ΞΞ «ἔα (ΤΙ) 6ἐ »οϑέ. 

τι Ξξεῶυ ομέΐθ, Ὁ οἰωθδ, αἰθμ θοῦ 8}1} Ο οζιιροὶιδ, Ἐ 8. ς (ΚΥ) ομμοιυηνΐβ ΟΥ̓ 
Ὀοίουθ ἷς εὐσιιϑ τὰ μἴηνι8, Ὑ αἴῦοσ ἃ ἀποίζιηι αγαιιιι8 ἢ ἰοηιυΐδ ἢ φιιαΐέιιονγ .---- 

Ξε Ὦ Ὀοίουθ γον 6] γιδ' δη δἵ 6. σ, ἔτΌσὴ ὕ8 ΟΥ̓ΟΥ ΟΥ ΟΥΒ γιδ1; Ξε ἷὑν 
Ῥοΐοσθ ν 6] ἤπιδ, υπϑοοθηὐθᾶ ον Ὀθίοσθ σόνγθ] δα υἱάιιι8: ΞΞ ὰἢ- 
ϑοορηΐθα 8. σοποιέδ αὐαπίογ τη πμιῖσοῦ α ἰὔωηυιῖι8, ο ἴῃ 8118] 530118}6 
Ῥοΐοσθ οοῃβομϑηῦ σοΊυιι8.---} ὩΣ ΤΩΔῪ Ξο τ, Εὶ ἐμίξ αϊϑοΐριιζιι8 σμγέιϑ: αἱ 
ΧΩΘΥ͂ τ ἴτ δέου ἃ ατοοίδ: ἴ11- ΥΔῪ τῷ ΥΙ,»- Ζιίριι8, ὉΓ- ΤΩΔῪ ΞΞ γῈ- ὠγρόῦ.---- 
11- ΠΊΘῪ -Ξ σι1- ἸΩῸΥ. 

ἴ τῦ ,ἄηνιδ, Ὁ οἰῶρα, Ἐσὺ ἀδϊοῦ, οὐ εἴῶηϊβ, ἃϊδ] οὐ 81 ν δ γῶν ΟἹ οσῶγα αὖ 

οεἰωαδ οὔρδ: τὑὰ 8ὔάαιιϑ ὍΖ ογαι8. ---- τ οὶ (Εσ0) ρ᾽ϑ: τξ-Ἐ αἡδοορηϊθᾶ δι 
αὐἀὐάῶϊον: τ ιβ Ὀδίουθ τὰ δηιδ, Ὧπ Ὀθίοσθ 888] ζῶὥηιοη Ἰῶπα: - υνὶ 
7ηιοηέιην νὶ ζαϊοῦ πηιοῦ ονὶ δδιζιι8 οἄγτα ονὶ πἴάι5 ονὸ πὩπαϊηαθ.---- 
ἴ1- ΤΘΥῪ -- νῖ!- ἀγῖπα. 

ν -νν συελό, ΑΥ̓ νηαΐϊοῦδ ἄνα, ΔῊΝ ὈΘύνγθθῃ νψόνγθ]8 ὀγουΐϑ8.---- τ- τηϑᾶϊδ] ἂν 
βιιᾶυϊδ: αἰδ᾽] θοῦ 08}}ν τε Ὁ βδυιίηι.----Κθρϑ!ῦ ἃ ἴδον συύνγαὶ ΟΥ 8, σφιία 
ὀᾳιιι8 απριῖϑ διδαοδ. 

Ἃ -- ΚΒ οὐ ΟἨΒ νε;ίζαηιηι, ἘΥΒ ὁσία ΑΥ̓Β αἰτίην ΘΗΥΒ πῶ, ΚΤΗ ἐσ:δ.---- 
ΣΧ ΙΤΩΔΥῪ -ῷΘ -Εδῦ γιοῦ. 

τε ῦ Τίιλινηνίηι: Μ.ΟΥΘΙΥ ἴου ἃ (τΌσὰ υπϑοοθηὐθα Ε) οογγίιιϑ. 
ῦ Τρ γαηιΐβ. 

ΑὩΥ ἀουδ]θᾶ οομβοηϑηΐῦ ΤΉΘΥ ΒΙΤΏΡΙΥ ἀθηοίθ ὑμϑὺ ὑη6 ργϑοθάϊηρ γψονγοὶ 
νγ8.8 ΟΥ̓ΡΊΠΔ]Υ Ἰουβ.} 
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ΌὌΌΜΒΒΙΑΝ, 

(Ο -- ΟἹα ὕτωρτΐδη, [86 Ἰδησυδρο οἱ ὑπο βγβϑὺ 48 οὗ [6 Ευριρὶηθ ΤᾺΌ]65; 
Ν -- Νοῦν, οὗ [86 τοχηδιηΐϊηρ 21.) 

Ο ἰῃ Οτξξπιι 806 αὐαοϊοδ νουοδ,. ὅὃὅο ὅ--ὐὶ Ο ἀμρίεα.--- (μὰ ὁ) ξ Ὁ 
αγδιίογ. 

Ι -- Ν οἱ σιιῖ.--- ΞΞ ἃ υᾶϑ Ν' ἐγαηι8, 8180 τε θη 88 Ν ἐγαη8. 
ΕΙ -Ξ 6 Ο οἰξέοϊϊαο.---Ατὐ Ξε 6 Ο βὐϊοογμίμην Ν' οδπα. 
οὐ ξΞ α Ο ρῳδίέοιιϑ, ο Ν γάξι8.--ταῦ Ξξῷ αὰὶ Ο από, ο Ν᾿ 39. 

Μ Ὀαδἕουθ 85 -ξξωςῃ Ν τριογί8.--ΝᾺ8 4] -- ᾧ Ν ἐγαηδ, τουδὶ ηϊηρ ΘῈ. ἔΤΟΤῚ 
πο5 Ν᾽ ,0η8. : 

Β ἢ Μούδθθβίβ οὗ 6 γόσου : ἈΒ υϑιηϑὶηϑ Ο ϑίζίοογηίμηι Ν᾽ ρᾶτεδ, ὈΘΊΟΥΘ 
Ώ -- 8 'ῃ Ν οὔπα. 

σ ([ δ. ἢ Ἰοϑῦ αὐῦοσ ς (ἔγοσα κ) Ο ἀνρζθ.---Ν τϑυηϑίῃβ Ο νουέδ. 
ΒΗ -Ξ ἔ ἐγίδιι8. 
Ὁ τηθϑᾶϊβ] -- Ο ἅ αὐοϊεδ αν ἀιιρίοω ζαηιιζιι8 ἰλμιω: Ν σϑ ΟἸΉΡΗΙΣ αΥ.----Ὲ Ξε 

ΓΝ γώλιω. 
Κ ἀγορὺ Ὀϑίοσθ 8 2 γϑοῦ ; τ Ος Ν ὃ ὈΘΙΟΙΘ 6 δ ἠοογηϊιηι οὅπα ΟΥ̓ ΟΥ̓ Ὶ 8] 

5 ἀιιρίοι.---ΑἩ - ἢ λογίον, ἀγορὺ Ὀθϑύνγθθῃ γόονν6]85 υΐα. 
ΕΥ̓ ΞΞΌΝ σε χιιΐ83.---οαὐ ἰπ1018] τε Ὁ Ο νογᾶ, τηθα 8] - ἢ Ο αγδίξον. 
8 Ὀούνγθθῃ γ Ον6]5 Υϑσηδῖη5 διίύου Ἰοτρ γόονγ6] λόγηπιιδ υᾶϑ, Ξε Τὶ αἴδοσ βῃοσχῦ 

γΟΥ6] Ν᾽ 818. 

ΟΠΟΑΝ. 

(Βιδοῖκοίβ ἀθηῃοῦθ ὑμαῦ ὑμ6 ψοτσᾶ 18 ἔσοσῃ Βοσηϑη ζυϑυησηδυΐίϑη8, ἢοῦ 
ΘΡρίστδρϊο.) 

1 τυϊυύθῃ { 566 ἐξϑέΐ5.---Ο τε αὶ φιῖ. 
τὶ φιῦ; ἴῃ γοϊβοῖΐδῃ -- ὃ, υυϊδύθῃ δῇ οὔγία.---Ὁ αἴῦοσ ἄθῃίδὶ -- Ξε ὦ 

ἴγηιρλα. 
ἘΞ τε υὕθῃ. 66 ἔθγγα ΟΥ̓ 1{ 7}δ5έιι8: ἃ πτὶυθη 88 ζιηυιζιι8. 
ΟΙ Τϑχ δ. ὴ8 ἢ Ῥδο]σηΐϑη οὔγα. ταῦ τὶ υὔθη δἱ ὀζίδ δῖ, Ἰαῦου δα αἀἱαφία οΥ 

ὃ (ἠαεαιι8). - 
Εῦ -Ξ ὧν ἰδδεν: οὐ -Ξ ον ἐδέϊοσιι8 : αὖ τΞ ἂν αμίθηι. 
ἢ Ξε οσ αὐδίνθον: Ἐ -- ἃζὶ, - ἰμβοχίϑα ἃ αγρεηίιηι. ᾿ 

Υ͂ ΤΟΙΏ 818 ΔΙ͂ΟΣ 8 82, 8.85] τ ]αῦθβ δέου 1 (ϑοϊζιι5), ἄτορβ αἴϊοσ φιμαίέμιον Ἰε 
αφιεΐζα. 

ΒΗ -- ἔ απ͵γαοίιι λαδοῦ (ἀὰ λαγξηα λίγοι 7) 
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Τ Ἰαῦθυ. διϑϑιτηϊ]αῦθβ Ὀθζοσγο ἀ γιράξα; Ημδὶ -- ἃ οἀεροῖ.---Ὁ ΙΒΙΒΟΠΟΒΊΙΣ 
Ξ 1 ()απιιζιρ). 

Κ ἀφιῖζα ἸοῦθΥ Βρο]ὺ ς σαγὸ οθάο.---ΟἩ ΞΞ ἢ (λαοάπδ; διὰ λαγᾶπα λίγοι ᾽). 
Κν - 41} οἵ ς δου σ (ψίγοι8) 8 ((οϑαιια), ΘΙΒΘΥΏΘΙΘ τῷ Ὁ φιαίζμον αιῖ.--- 

ΑΥ̓͂ ΞΞ Ὁ ὀξίδ οράο. 
5 ΤΟΙηθ 8 Ὀούνθθῃ σὑόνγ6]8 Ῥϑο]]ρηΐθη οὔγα (λαγδηα) δα Ὀθέοσθ 888] 
7 είιι5 Ῥαο]ὶ συ ΐδη »γζηνιι8. 

ΒΕ ΒΚ. 

ον 6}8 σϑιηϑίη (ρούῃ τ δᾶ ὅ᾽ νυυϊδύθῃ υἹ : ν αἰΒβί τη] ῦθβ ὕο ο 866 οἰοίζιι8 
εὐἰμἶδ; ν ᾿αϊθϊα] 18 δβρ᾽ γαύθα δυδ ϑδιι,θ} μίογιιϑ ἀυϊάτιϑ; ο αἰδΘΙ]Θοῦο8}}Υ τεν 
οαἴΐα ογᾶδϑιι8 ζοϊζιηι ηιοΐα ποὰ ροβί ρυψίέαπήβ επιῦγα ὠΉ σιυυΐϑ.----πρόσθεσις 
οὗ ε Ὀοίουθ ἰῃλ 0181 ἀο.}}]6 σοῃβοηδηῦ βϑαέγαρα τ αγάφα γὅηιι8 γῆοα τῆρα Κὶ 
γροῦ (ἸΘηρσύ θηθᾶ ἴῃ 8 ῬΟΙΪΥΒΥ]]8016 ὕο ἡ ηυἱατιιι8); οἱ ο Ὀθἔογθ πὰ ηυΐμη δ 

᾿Ὼ μηριῖβ ΚΤ γορῦ γἢζιι8. οἱ α Ὀοίογο ἀου]ο σοηβοηϑηῦὺ 8έοἴζα τὶ ηιαζιϑ8 1 
αἀξδιτδξιιβ Καὶ ναϑ ᾽πυεηέιι8.---ἀνάπτυξις (Ἰπβογύϊοῃ οὗ ἃ. νονγθὶ Ὀθύνθθῃ ὅνγο 

᾿ ΘΟΠΒΟΠΒΏ 8) οὗ ει αγριϑ8 βἰπᾶρί ἐιμπΐοσα, ν οογγηιδιιδ, ο 8οιἷρῦ, α ραϊπιαϊ 
»λαϊαηα 8ογδδ. 

Τιομς γον 618 υϑυηδὶῃ : ὕ 1018] 18 αϑρϊσαύθα 888, Ὀθέουθ δὴ δβϑρίγδΐθ Ξξ ου 
δον; ἃ ἴῃ Ἰοηΐο Ξξξῷ ἢ αΉ 6" οαηιριι8 5.6 ὅσ. ; ἢ ΒῃοΥύΘηΒ Ὀθέοσθ νόονγοὶ 

η6δ.---πρόσθεσις οὗ ὦ ὈΘΙοΙΘ Σ γΩΠΙΟΥ. 
ΘΙΡΕΒΟΏ ΡΒ σϑυηϑίη : ΟἹ -Ξ ῳφ ὄνιηι, δῦ -Ξ ουὅ ὁδ8, αὖ ΞΞ αὖ πᾶνϊ. 

Μ-Ξ αμ Ὀοΐοσθ σψ 6] λιύηυ8, α ὈΘίοσΘ οοῃβοηδϑηῦ ηιοίι8 δϊηνὶ 8. 
Ν ΞΞ αν ὈΘἔοσΘ νΟΘ] 8ζ)6 ἐδηιιυΐβ, α Ὀθίουθ οοπβοηϑηῦ οοηζμηη Ἰπριθη, ρίηριϊϑ 

ἄο, ΟΥ 8] ἀδοθηι πουοηι δορίθηι.---Ἐ τε νᾶ (Ἰοῃο νη) απᾶϑ. 
Ι,-Ξ αλ οαἰἱδ γωϊδ ρμαϊηια, ὈΘἕοΥΘ οὐπμβουϑηῦ 8180 λα »γίαπέα : ΥἹ, ΞΞ χὺ 

ἱμριυι8.---ἴ, τ λω Πᾶνιιϑ ΟΥ̓ ολ ἴαγσιιβ ροϊϊεῦ βιιΐσιι8 ἐοϊογό. : 
Ἑ Ξξ αρ αγροπέινη σγαυΐϑ 76σι7 ἄσ., ὈΘίοΓΘ οοηβοηδηῦ 880 ρα (ΟΥ̓ ΠΗ Ν 

ἐμγέωγ" ἄο.---Ἔ Ξε ἡ δὲ αγάφα δίογ γι ΡῈ ΟΥ̓ ορ εαγάιυιι8 μαγιϑρθῶ ραγό. 

Τὐαυϊᾶβ γϑυηϑίῃ : 
Μ Ὀοίογο ᾿ἰηρτδὶ τ β δἰμίινηι ὑγουΐβ8; Β.,.81] τ’ σοπέμηπ ᾿ΐδηιδ δοηηιθῖ.---- 

ο΄ ΜΒ Ξε γ8 τῷὸἭ νυν Ξε ἢν ηιθηιδγιηι, 866 ὈΘ]ΟΥ͂, ΟἹ ΝΒ. 

Ν Ὀοΐουθ 180 18] Ξξξ, μ εογψηδιιδ, ὈΘΙΟΣΘ σι 8] Ξξξ Ὑ ἀποογα Γ απηδὶ; 
διΒΒΙ 1] δ ἴθβ δέου ἱ ροϊϊοῦ ρμιιῖίι8 Δα]. δῃ! ἃ τὶν οοχηρθηβδύϊοῃ υοΐζιι8, 
-ΝΒ ὈΘίοσυθ 8. γΟΎ6] -Ξ Το δ νν μῆννος Οθη. (866 οδηϑιι8) ΞΞ ν [ο0ῃ, 
μηνός χηνός 866 ηιδηϑὶ8 ΟΉ8ΟΥ (ΝΟΥ. μήν χήν ἴδιῖκθο ὑμθ}γ ν ἔτοσῃ {9 
ΟὈ]α 16 68868) : ΝΒ 8] αὔου. ἃ Ἰοὴρ νονγθ] βῃογύθῃβ 6 νόον] δῃᾶ 

Ἱ Ῥγοθχίηρ ἃ γον6] ο 8 (οτ βῖ 411) ἰη 0181 ἀου Ὁ]6-σοηβοπδηῦ οὐ Ἰἰᾳαία οὐ ν. 
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ΦΏΘῺ ὈΘΟΟΙΏΩΘΒ 8 ἢ οοΙμρϑθηβδίϊοῃ ΟΣ. μής [ΟΠ]. μείς 8060 ηιξηϑὶδ: 

ὉΠοΥρ 8] νς (ΤΌ η »τὴ) -Ξ ς υἱσίηϊξξ. 
Β ἰμ 1018] β ογ8 πρόσθεσις, 8060 δΌονΘ, οΥἩ (ἀϊ 6] οὐ 411}) δϑρίγαίθβ αγάρα 

γὰριμηι. 

Φ ΒΟΙΆΊΨΟΥΘΙ ΜΏΘῺ 1 1018] -Ξ ὁ ἀγα 7601} 7οσιι8 : ΘΙΒΘΥΨΏΘΥΘ 
(1) σι Ἰαυϊᾶ : μὺ ΞΞ νῇ -ξ. ιν οδηιΐβ ζαηιξβ υδηΐδ: Νὺ ΞΞ ιν ἱσπαδ: ρ] ΞΞ ιρ 

σιγέι8 ρογϊοιζι γι, ϑρῖγα 8ἰ6γ 1118 λογίογ : λ] Ξξξ λλ αἰΐιι γγασδίδίογ. 
(2) νι Θχριοβῖνθ: Ρὺ -Ζό᾿ στ ϑριδ: τὸ δἴδοσ οοῃβοηδηῦ Ξῷ σ ηϊῶσιιϑ: 

ῬῊΪ -- σσ δαγάτι8 πιεαϊιιδ: ἘΦ -Ξ σσ οομφιίηἴϑοῦ ἀἴοῦδ, χὰ 80 ΕΥ͂Ζ οοφιι 
“αγοὶδ ηυῶοιιϑ οσιυζειϑ νίω : α΄ τε ( ἤια88α ηνᾶσίδ: ΟἸγ ἸῺ 018] -Ξ χθ λέγ. 
50 10 Β Ὀ]δηΐ, 85 -Ξ- σσ ρίπϑδ ϑιιδ. 

Φ "Βρίγσγδηῦ ᾽ ψϑΐοῃ ἴῃ 8}1 οὔμοῦ ἰδηρυδροθ ΒΡΌΘΔΙΒ 88 8 Β'1η}}6 ἷ, ἴῃ 
ατοοκ - ᾧ ́απι 7ωρσιύη, 7ιρισ 7881 ὄπα. 

Υ͂ -ΞΞ Ιὶ (ἀϊδ᾽ θοῦ δ! Ἱ β ϑβϑαποίι8), αἰδ] ϑούϊοα Υ ογαϊ θᾶ, τ οῦμου ἰπἱί1α] 
νοδιδ υοίλι8 υἱϑ ἄσ. Ἰασοῦ γϑροΊι8 γ08α υϑγληιΐβ ([Θ γΟΥ6] δέου ΔΒ. ΒΟΠΊ6- 
ὑἰχτηθβ δϑρίγα θα μίοιβ ὙθγῸΟΥ υοβέϊ8) ΟΥ̓ ὈΘύνγθθη ΜΟΥΘ]8 ουιοη. ἀξυιι8 
ουΐδ ἄο. θη δἵοι Ὁ δὲ ΡῊ 7αϊδ; ϑἴνον Ἰαυϊᾶ ὑσϑηβροβθᾶ (885 υ) ,απιξ8 
αἴνιυνϑ 8οἴϊι8 αι πόγυι8 ραγυι ὥγῖπα.---τῇὶ Ἰϊ ϊδ] τὸ τ φματγέι8 ΟΥ ἀϊδ- 
Ἰϑού οΘ]Ὺ σ᾽ δδίαη ἴηι ἐπιγδα ἔγία, γα θα18] Ξῷὸ ττ οὐ ἃ 18] θοῦ 811 σσ᾽ φιαί- 
ἔμογ.--- σῇ τ σ ἰ.6. ᾿ 88 8006} δβιιᾶσοῦ 840}, ἀϊδ᾽Θού Δ] ᾿ ὁογαΐδα 5 ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ 
σ᾽ ϑασῖπα : τηθ6]18] -Ξ σ δϊαέόδιι5. 

Ῥ ΒΗ Β Τοχηδίῃ : π 1018] α1 8] ούϊο ]Υ Ξὸ πτ ρόγια ρίη8δ; πσ -Ξ ψ, ἴΌΤα 
πτ ὈΘΙΟΥΘ ι ααρϑὶϊϊ5 70Οι,8 ΟΥ 5 πορί8; Μοίδὑμοβίβ οὗ Ρ (δέου 8) δῃᾶ Κα 
ϑρθεϊδ. 

ΒΗ -- φ αγιδῦ ἄο. οΣ ἀϊδ]Θοί68}1ν θ ϊοῦ ᾿ξδαγ: φ ὈΘίοσθ νΟΥΘ] - βρίγαῦθ 
Ξξε 75καὶ "αδ γιυπάιι8 (ἴοΟΥ β. 866 70οατδ), ὈΘίοσο τ 1ὖ Ξῷὸ πὶ οσιεδό δοαδδ: φσ τ, 
(ομϑ8δ. 

δα Ὁ ΤΣΟΙΏΔΙἢ : τ Ξ σ ὈΘΐοΟΥΘ ε ροίΐ8 υἱσίπεϊ (βΒογηθϑυϊχθβ γα δῖ }5 ὈΥ͂ 
ΒΉΘΙΟΡῪ ηυδία) ν ἀδηϑιι5 ἐῶ (Δ) οὐ 8} Τϑυλϑίηβ ἐῶ), ἄἀγορβ Ὀθέοσθ μ 
γινγίοα δὰ ΘΗ ἢΠ8] 8έεγοιι8.----δ ὈΘΙΟΥΘ τ -Ξῷ σ᾽ μέογιϑ (δ ἀΥῸΡ8 ὈΘίουθ 
τρ Ἡπαδ πιοαϊίογ), ὈΘΐοτγθ Δ -ῷ γ ατιζοΐδ. 

ὉΗ ΞΞ θ δον ἄο. ; ὈΘἕοΥΘ νΟὟΘΙ] - δϑρὶσαύθ 1ῦ τὸ τ χυυΐϊα βηρδ; ΞΞ σ ὈοίοΥΘ 

ι γοὐϊσδ νυ δἰϑυγιδγίιηι θ υἱάπιι8. 

Κ' Δηα α Χοχηϑίῃ : " ΑΒυϊοδύϊοη ᾽ (1.6. ἀου ] ΣΡ) οὗ κ οαοῦ Ἰαειιδ: κ- ΚΞ τ 
»γοοᾶχ, κ -- ἘΞ ΤῊ -Ξ κτ ἰοχῦ ιὐγϑιι3, κ - Ἐ σ Ξ ἕ ααἷϑ ΟἀΘΑΊΦΥ θῳ ζιιαλιι8 862. 

681 Ξ- χ απρὸ ἄο. ᾿ 
ἘΥ͂ (1) ἃ8 ἃ “Εχύ᾽ νϑ]δὺ -Ξ κ σαποῦῦ εαγρὶδ εαγάιι5 οὠγρὸ ογαίξθ ογδία οὔρα 

ἐῶω δοαπα (ὉΥ " ΑΒ τϊοαύϊοη ᾽ κα σμοᾶϊ μ8), Ἡ ΙΟῊ - σ (ΤΌΣΩ τῇ ΟΥ τσ) :Ξ κα 
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ηυῶοιιβ ποχ.---(Ὁ) 88. 8. 181 81158.0]0 υϑὶδῦ Ξῷ π σίοογν ἰμιφιοδ βεφμογ ὅσο. 
(ἀϊεα!θούϊοα ἢν πτ οὐηηιίηΐβοο: ἀγορὺ ὈΘίοσθ τρ χιαγέι), Ξε τ᾿ ὈΘίουθ 
ε φιιαίξζιιο" -φίε φιϊν,μθ ΟΥ ι φιίΐβ: ἀἰθιθούοαν κα αγοὰ (ΟΥ κτ 
76017), Θηἃ 80 δἵἴθου νυ ζιωριι(. 

ΑΥ̓͂ (1) 88 ἃ “χ᾽ νθ]8} Ξ ἢ γ χισίδ σαγγῖδ ογὰ8 7ιτρδ γῶοίδ ἐ6γδ.---(2) 8.8 8 
16. 018}1588.010 ΨΘΙΔΥ τ-ῷἬ β δδ8 ψγωυΐβ υογῦ δο., τε ὃ ὈΘίουθ ε ἐμριιθη, τῷ Ὕ 
ΘΙΙΟΥ νυ 866 ἤπδ: αἰ] Θοῦ 8} γ, στε σωγριζίδ, ΜΪΟὮ. - σ᾽ ΞΞ καὶ αϑβοΐα. 

ΘΟῊΝ (1) 88 8 “ἤχί᾽ υβϑ]ὶᾶὺ τι χα ἡγοηιδ ζγὶδ ἰοοίιι8.----(2) 8.8. ὃι 18.018188.0]6 
ψ 6 18. -- φπΐω, -- θ Ὀοΐουθ ε 7ογθορ8, ΞΞξ, χ ὈΘίοσθ νυ ἰουΐβ (οῊ " ΑΝ τ]οο οι 
866 ὀγαεοοῪλζινηι). 

ΚΗΥ ΜὨΘΟΠΟΣ “ Εχύ᾽ ΟΥ 180 18]1880]6 Ξε χ σοηφίι8 δοΐϊμαδ μρρφιΐ (ὉΥ “ ΑΥ̓τὶ- 
οϑύϊοῃ ᾿ κχ 8000ι8). 

Β 118] Ὀοίοσθ γοῦνγϑὶ γϑυηδὶ 8 ΟὨἹΥῪ α]8] θοῦ οα}}ν δα, 6186 ΞΞ " ϑαἱ 8ροῦ 
ϑθρίθην (]ΘᾺΟΘ ὑῃ6 αἰδ]θοῦϊο Ῥυθῆχ οὗ ὑ, λαηιὼ ὥγδ, 866 ϑΌονθ ΟἹ νὴ) ΟΣ 

αϊα]θούζοα]ν  οὐϑδτιθ 80γ83 8ογιην 81)16 δοοίιι8 85] 8οἰἴω8; ἄγορβ Ὀθέοσθ Ὦ 
γῦ πὸ πυγ τὰ (οχοθρὺ αἱδ)θοῦ αν) ηνᾶσι8 ηυγδιια ηνῖ8 1 Ἰαπριιοῦ, 
Ὀϑέουϑ σ -Ξ ᾿ ϑογδοῦ σογϑδιίηι, Υθσηδῖηβ Ὀθέοσθ ὑθηι18 (ὈΥ-ἔουτὴβ ιὺπουῦ 8 
γύϊιοιιβ δέιυροῦ σφ ἰογριπι ἐνδα ἐαυθδ ΟΟΥΥζί1|8) ΟΥ Θϑρὶγϑὺθ βούπαδ.-- -8 
ταθᾶϊα] ἄγορβ Ὀθύνγγθθῃ γ 618 αὐογῖ8 πγ8 ὥγδ ὅσ. (6 5 Ῥγθβουνϑᾶ 
Ὀούννθθῃ γ νγ6}5 ηιυ͵867' ρίγι8ὃ ρογγ 7. 85 ὈῬΘΙΏΒΌΒ ἃ βοΐ 5); ἄγόορβ, ψἱῦ ἢ 
οοχηρθηβδίϊοῃ ΨΏΘΙΘ χοαυΐγοᾶ, Ὀθΐοσθ πὶ 7281 ϑύηι τὶ ἰζηνιίηι σῦηα (ἃ18160- 
0108.}}}0 σψιϑῃοαῦ σοτηρθηβδύϊοῃ ζὔζηιηι, ΟΥ 51 ΞξΞ νν υδϑίϊβ) : Β8 Τσηϑῖη8 
ἐογγοῦ νογγδ8 ὑδγγὅ, ἸΘΙΘΥ τε ρρ φαγγὶδ υογγξϑ.----Ῥ5τ- ὙΠ Μούδυϑϑὶβ - 
Ἔσπτ-, ΜΏΘΩΟΘΘ αἰδ] θοῦ 8,10 οἱ ὑπο σπ- βίο ΟΥ̓ πτ- 8δἰθγπιδ: 80 Β9Ὁ- 
-- σβδ- ΏΘΩΟΘ βδ- ρδάδ. 

ΤΗΙΒΗ. 

1 ΤΟΙ 818; ὈΥ̓͂ Ο- ΟΥ 8- Πλ]δυῦ} ἰὑ τὸ 6 ηυΐϑοοδ πὶ; υἷν ὅσ. ὉΥ ἱ«Ὁταϊδυΐ 
Ξε οἱ δίοοιιβ, ὈῪ π- Ὀτη]δαὺ -Ξ ἐπ ἐφιιό, 

ὕ τϑιηδίηβ; ὈΥ ο- Ὀπμι]δυῦ -Ξ ο ἑαπΐβ γμΐ ὑγηοζιιξιι5 ὅζο., ὈῪ ἱ-Ὀτα]δυῦ -Ξ οἱ 
ρῖσδ πυιυζίογ. 

Ἑ δοοθηΐθᾷ χϑιηϑίῃβ πϑηνϑ; ὈΥ͂ 1- Οτα]δαὺ τε οἱ ὕσοσηι σθηιι8 8ἰδγ 9, ὉΥ͂ 
ι-- Ὀτλϊδαυΐῦ -ΞΞ θαι νεγῶ, Ὁ 6- ὁ- 8- Ὁτλὶδαῦ -Ξ ἱ 76 16 ἰδοίνι8 ηιοῖ πι6- περδδ 
»ἰῶ8 χιιαξιογ, ΒΟΥΟΥ͂ : ὉΠϑοοθηϊθαᾶ τὸ 8. αηιηΐβ παηοίϑοογ' 8ιηι. ΒΥ ΟΟΙῚ- 

Ῥϑηβδύϊοῃ ἰὖ - ἃ Λιοὶδ 865 ἱσροῦ υοΐδδ (ῸΥ ἰ-Ὁτα]ααῦ Ξε δὲ νοπίδ, ὈΥ͂ ὁ- 
τιωϊδυΐ -Ξ ἴᾷ υδξίνηι 1), ΟΥ, ΏΘΩ Ῥγχοίοῃϊο, ἃ γδηνιδ ἐδίμηι. 

1 ΤῊΘ ἰπἤπθηοθ οὗ ἃ νον] (ΟἹ ἦ οὐ σλὶὰ ὑπο ποχὺ ΓΟ] ίης ΒΥ 1016; Ὑ ΈΪΟΙ ἰηῆπ- 
Θη66 τοηδίηβ ουθὴ 61 ὑμδὺῦὺ νοΟῦ6] (ΟΥ ἦ οὐ δ Πᾶ5 ἀτορί.-- ιμϊααῦ᾽ 18 Του πὰ 4180 
πῃ Τουϊοηΐο (ηοὐ ἱπ Οοὐμίολ, Αὐιποηίΐίδη, δηὰ Ζομά. 

᾿ 
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Ο δοοθῃηίθα σϑιηδίῃβ ο0-, ὈΥ͂ ἱ- Ὀχηϊδυῦ - υἱ ἀογϑιηι πιαγὸ πιαγοῦ πιοηῖίε 
ϑοϊζμιηι ἴπα ναγίια (086 αἱ ἰῃ ἰαϊσεί βαϊαΐηι, 506 ἰευΐβ 8εἀδδ, 18 ΟὈΒΟυΣΕ), 
ὉΥ υ- Ὁταϊδυῦ ΞΞ τὶ υοἷυδ : πδοοθηΐθα -Ξ ἃ περὅδ. 

ἃ Σοιωϑίηβ οἄγιδ οαίοεγυα ἑαίγ8, ὈΥ ἰ- Ὁταϊδαῦ -Ξ δἱ αἰέν αἱ αὐ ἄο., ὉΥ υ- 
Ὁταϊαυὺῦ Ἰδίοσ δι ἰαυγϑ; υηϑδοοθη θα βοτηθύΐ 68 -Ξ 1 αγοῶ 6 ϑαϊῖδ. 
ΒΥ σοτηρθηβδίίοῃ ἰὗ -Ξ ὃ 8ηα Ὀγ ἐ-ταϊουῦ δὲ ἀηϑεγ. 

Ι ἫΝ 0- ΟΥ ἃ- ὕταϊδαὶ Ξε ἴδ ογϊδγιηι ριϑοῖβ. 
Ὁ Ὀγ ἱ-Ὀτα]δυῦ -Ξῷ δα Ἰπὥξιβ γῶϑ, ὈΥ ο-Ὀτα]δαῦ -Ξ- ὅδ δονιηιι8. 

Ἐπτιεὶ1 ἀξ πιξδηϑὶ8 βἔγιι8 ἄο. (ὉΥ 8.- ὉΤ]δαῦ -- ἴα γλδίου), δέος ΚΥ Ξ ὃ 
φιΐηφια; ἴῃ οποσζηϑίοροθίὶο ΨΟΣΒ σϑυγδὶηβ ὅπ : πη δοοθηΐθα -Ξ- ἔ πιᾶίεῦ 

»αΐογ. 

ὃ-τ--8ἃ ἐξ ποῦ τιδϑοῦ φιιθγοῦ, ὈΥ ἱ-ταϊδαῦ - ἃὶ υδέξθ : υγιϑοορη θα Ξ τ 
ϑΟΤΟΥ͂. 

Α γοσηϑίηβ υαἰδιηι, ὉΥ 1-Ὁταϊδυὺ -Ξ- ἃἱ υἀίέξϑ. 
ΕΠ-Ξ- ὃ (8, ΌῪ 1-Οχμλϊδυΐ -Ξ δὲ ζέηφιιδ, ὉΥ ο-ὉτΙμρ]δαυῦ -Ξ ἴα γαφάα 8οϊδ. 

ΟΙ ΞΞ δὲ ὥπιιβ, αἰ] ϑούϊ δ! ]ν δὲ ,ηγρι18 ΟΥ δὲ σαδοιι8. 
ΑΙ -- ἃ αουϊηι, 8180 σι θη αἱ σασϑιηι, ἰαῦοσ ὃ αἱ: υπϑδοορηίοα Ξ ἴ 

ὑζιδ. 
ἘΠὺΠ ἴγοση Ἐν -Ξ ἢ οἶμσδ, ὈΥ ἰ-Ὁτωϊδυῦὺ - δ πούόην, ὈΥ Ο-ἸΠω]δαὺ - ὅδ 

- που ΟΥἩὨ ἴ8. πό. 
οὐ -- ὃ ατγὶ5 ἰῶχ, ὈῪ ο- ὕταϊδας -- Ξε 8 ομοῶζιι8 τόδ ἐξίσθ. 8.0 οὔ [ΟΠ] 

ΟΥ̓ ΞΞ δ,8πα ὈΥ ἱ-Οτχμηϊδυῦ δὲ ουΐ.---δὺ -Ξ- ὃ δὅ8. 
αὖ. -Ξ- ὃ ατὐρθδ. ὅὃο αὖ ἔτοῃι ΑΥ̓ -Ξῷ ὃ δηᾶ ὈΥ ἱ-Ὀτμ]δυὺ δὲ αὐυδῦ.---ἂὖῦ Ξ δὰ 
. πιᾶυϊδ. 

Μ Ὀθΐογθ οοηβοηδηῦ -ὸ 61 δηα ὈΥ 6- ο- ἃ- Ὀ}Ιη]αυΐ ἐπὶ απιδί- ιὐηυλίϊοιιϑ 
μηδ; ὈΘίοΥΘ νον ] ἰὗ ΞΞ 811 δἰ ηιιἶ δια ὈΥ ἱ- Ὁταϊδυὺ αἰπὶ ἀοηιό. 

Ν Ὀοίοσθ δϑοῃβοηϑηῦ -ῷ ΘΠ ἠΐησια (ΜΏΪΟῊ Ὀθΐοσθ ἔ ΟΥ Ὁ ΞΞ ὃ αλιύδ σρλιξμμι 
ἄτη ἱεναδ ᾿δοῦ ΟΥ̓, ΜΆΘΩ δἰοπὶο, 6 ἑπέον' υἱσίη 1) δᾶ ΌΥ 6- ο- α- Ὀτη]αυ 

. ἰη ὠὐιριῖθ δα σῦἢ ἀνάπτυξις ἰηΐ τπδιΐα; ὈΘίοσθ σΟν6] ἰὺ τ-- 8π ἐι- 
ἐογιιυΐβ, ΟΥ τ αὐΐθοηθᾶ ἴο ὑμ6 ψοσγᾷ ἔο]ονίηρ αδοολι πουθηι. 

Τ᾿, Ξε 1 ναΐσιι δϑηλᾷ ὉΥ 6" ο- ἃ- Ὁ τηϊδαυὺ 16 Ἰαίι ρίαπία ἰοἶογδ πϊηνιι8.---ἶ, τε ἰἃ 
᾿ φραϊηιαϊ μοϊϊοῦ οἱ αἱ 7116. 
3 Ξε σί δον τόρ διὰ ὈΥ 6- ο- ἃ- ὈΙλϊὶαυῦ τὰ βἰεγη 8ἰογίδ δια ξασύμοῦ ἱ- 

Ὁταϊδαὺ τοὶ 8078.---Ἔ τὸ σῷ σιιγροβ ΟΥ ὯΓ αγάινϑ Ἰπογὰ ηνογδιι8 ἰεγΤοῦ 
ογηιιϑ ἐοΥγοὅ τὐγϑιι8 (6.180 τυγὶ ὑὐθη ὅτ ὐρον, δηᾶ ω ̓ ΟσΙβῦν αἱν (γέ 

ο- Ῥγδεας, 

Ἅ ἄγορβ ψ ΣῈ σοχηρθηβαύίοι Ὀϑέοσθ 5 πὥηιηιμβ Ἰποπιδγηι. 8.0 Καὶ Ὀδέοχο ἢ 
(866 ῦονθ) ς φιυυύψιο 5 ζηυιι8 ηυξηιϑῖ8. ἈΝ διββ: τη ]δῦθβ δέξου 1 ἅϊπα. 
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ν - ἢ ᾿ἰχιιδ υἱν ἄσ. ; Διῇου σὶ βΒρο]ῦὺ Ὁ ,“εγυοῦ ἰαιγιϑ, δια 5ὸ δέδοσ οτἱρὶμδ)ὶ ἢ 
υἱαδοῖιι8 (Ἰοῦοῦ διββὶτηἱ]αῦθα ὑο 86. 2 νασιηι): ἄτορὺ Ὀθύνθθῃ νοῦν 618 
αουιϊπι ἄζυιι8 υἱία ἄο., Ὀδέοσθ᾽ 11 ἔχουσα σἵ, ναΐσιιδ, ϑλ ἃ αἴον ἐ φιαίέμον ἃ 
ατγάιιιδ δ 8 86. 8οηιη1ι8 ΒΟΤῸΥ͂ διι ἰοῦ .----Ν Ξε αὶ υἵυιιβ υοἷυδ; νὸ -- ἴδ δηᾶ 

ὍΥ ἱ-Ὁτχαϊδαὺ δαὶ υδιιοηι.---ἶ 18 ἴπ ἸΒ0ῸΣ ̓  εὐ}. Ργοῆχι ἴο δὴ ἰαλεῖαὶ ΔΟΥ͂ΘΙ 
ϑι 8106}. : 

Ῥ Ὀοΐοτθ ἔ -- εἰ; ημδρίέϊ8 8ορίθηι, ΘΙΒΘΏΘΙΘ ἀγορβ ραΐογ' ἱοροῦ βοηιπιι8 ρίαπία 

»γο- βδίογίδ ἄσ. (πὶ Ὦ Ἰαῦον Ῥυϑῆχὺ ὕο 08:9 νοῦγϑὶ δαωδα). 
Β 88] ἴῃ Ἰαΐου [γ8ῃ -- ὈΒ δαΐδιι8.---ΒῊ -Ξ Ὁ ,,ωγ ογδιι8 ὅσο. , πηιδι πο, ἸΑΌΘΥ 

ἀιϑδβί τη! ὐοᾶ δΙοΣ πὶ αηιδί-. 

Τ ΥΘΙΏΒΙῺΒ ; δέου γοϑ6] ἰὺ -- ξΏ αὐ πιᾶξογ' υἂξξα ὅζο. : Ὀθἔογθ ς ἰὗ ΞΞ- 8 ϑίοσοιιβ, 

Ὀθίόυθ πὶ αὐτο Ρ8 σὶῦ οογηρϑηβδύϊοῃ ἀογϑιύηι γδηνιι8.---Β Ὁ τῷ 8. ϑίογιϊ8 ὅζο. 
νᾶϑίιι8, ὈΘύνγΘΘη γΟΥ6]8 855 ἀδϑίϊπδ. ᾿ 

Ὁ ΥΘΙΏΔΙἢΒ ; δἵῦου γον] ἰὑ -- ἢ ναάτηιν, ΟἰΟΣ ἢ 1 ΒΟΙΏΘΌΧΩΘΒ τὸ ᾿ ϑιᾶ- 

αοῦ; ϑΒβὶ γαἸ]αῦθϑ Ὀθέουθ τὰ πιθοῦ δῃᾶ Ἰδῦοσ δου ἢ ηιοπάα ρογάιι8, 

ἄχορβ Ὀϑίογθ 8 οὐδ ὠηπάᾶα.---ὉὉ τὸ 8 οαἀδ, ὈΘύνγθθῃ οὐἱρίηθὶ ψ οῦγ6}8. 88 
γιραϊίου : Ὁ  ὉΗ -- Ἐ ογδάδ. 

ὈΗ ΞΞ ἃ ̓ογίβ γὄδϑιιγ υἱάπζιι8, ΤΥ ΪΟῊ Θιββι σα] οὔθ Ὀθίοσθ ἢ σγαάιι8. 

Ξε 6, ΔΙῚ νΟΥ͂Θ] τὸ (ἢ ἀδοοθην ηιο οοἱδ ὅσ. ὀχιθι8; ἄγ ρ8 ψ 1]. ΘοΙΉΡΘ.- 
βϑύϊοῃ Ὀθίοσθ ἃ 7αωοϊδ.---ΚΤῊ ΞΞ ἔ τγϑιι8: ΚΒ τ 88 αδχίον δὰ, ΜὨΪΟΏ ΜΏΘΩ 
Βὴ)8] ἄγορβ σι σΘοτηρθηβα οι, 86. 

α Τϑχηδ 1:8 σιύζα η,δϑοῦ, ΔιΙΌΘΥ νΟΥ͂Θ] Ξ- σ(Ὦ ,)ηϊσδ, Ὀθέογθ ἐ -Ξ- οἷ σπυορϑὅ. 
ΘΗ ΞξΞ Καὶ απρὸ αἩ 86} ἰΐησὸ ὅἄσ., Μ ΪΟῺ ᾿ἄγορβ χὶῦῃ Θοταρϑηβαύϊοη Ὀθίοσθ ἢ 

νεΐιὅ. 

ΕΥ͂ ΞΞ ς ογᾶβ8ι.8 φιογοῦ φμϊηηιε ἄοσ. (ΤΆ ΘῚ Πατᾶ Βρ6]0 ος οαοῦ ἰνηιφιι ηιυϊοιι8), 
διἵζου νΟΥΘ] Ξῷ οἷ ἐψινδ πος 8 07. 

ΑΥ̓͂ Ξε Ὁ δδ8 σιιυγγεβ πρὸ ὅχο., διβδ᾽ τα] αὐ ρ ὈΘίοσο Ὡ νασι8 Δηα ἴῃ Ἰαῦου [Ὑ]8} 
ΘΟ Υ πὶ (ἔγόσα 2) ἐϊησιδ; αἰ] οί δ}]ν τῷ σ᾽ ἤΐπσια πιαγσῦ, Μ ὨϊΟῊ Ὀθῖουθ 
ἐ -- ς(ἢ; πἴαιι8, ὈΘΐογθ σ ἄσορβ ὥυϊαιι8. 

ΟΗΥ͂ εξ Καὶ ")ηηιδ ἰεοίιι8 ἰουΐβ πιδολίπα, ΜΓ ΕΪΟΏ Ὀθέοσθ ἔ -- (ἢ ηΐΣ.---ΚΗν τὸ τ᾽ 
ἱγισιυῖϑ. 

8. ΤΟΙ 81 8 ὙΏΘ6Ὼ ἰη0181 Ὀδίοσθ γ Οῦγ6] 8ίηιΐ οὐ ἸΙαυϊᾶ η6ὅ πἰς πδ; ΜΏΘΩ 

τη θα 18] 1ὺ Υϑυηδϑίηβ ὈΘίοσΘ ς γιΐβϑοοῦ βοαπαδ, διδβὶ γα ]αῦθ8Β Ὀθἔοχθ 1 σον 7.8 
(ΟΣ ἄτορβ συ ἢ οοτηρθηβδύΐοῃ υδ͵ιηι}) δη ἃ διέθου στ ἑδγγεοῦ, ἄτορβ Ὀθέουθ 
τὰ διίηι τ πιοηιδγην δα Ὀθύνγθθη ψ 618 ἐζηιίηε ΊΓΟΤΟ ΒΟΤῸΤ ; ΜΏΘΗ 
ἔβη] ἰὑ ἄγορβ ατ718 δὅδ ογΥ̓ἋΟΥ σαεβιίην φιιϑί6 γϑ 7αγ, δια 80 δέθσ 1088 οὗ 
Ν οαἸῖ8 ηιδη)8ῖ8. 

Ζ0 -Ξ ἔ πἴάιιβ. 
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ΜΕΙΒΗ. 

1 ΤΟΙΩΔΙΏΒ Πῆρδ; ὉΥ ο- Ὀτα]δαυῦ ἰύ -Ξ ἃ υἱαδδ. 
ῦ - νν »ιΥ ϑοογ8 8ριδ ἐγμοϊαό.----Ν -ῷ οἷι )μυσθησιι8. 
Ἑ ΤΘΙΒΙῺΒ δοοῦμ8: ὈΥ 1-Ὁταϊαυὺ ἰὖ Ξῷ Υ ναβ νυεπέμϑ, ὈΥ υ--τα]δυΐ - ἱ 

πεδιῖα, ὈΥ 6- ΟΥὙ ο- ὑταϊ]δαὰῦ -- ἃ 8δηνῖ- οεγυμβ. ΒΥ ΘΟ ΡΘηβδίϊοῃ ἴὖ Ξ οἱ 
αγρορέμηι, ἸΔΊΟΥ αἱ οουϊηιι8 86γ0}. 

Ο ΔΙ͂ΟΣ ἢ (το ΚΥ) - ὅν φιιῖ; ὉΥ πο τηϊϑυὺ ἰὑ τ δι δό068, ὈῪ Ὑ7- Ὁτη- 
Ἰααῦ -Ξ Υ᾽ οουϊηλι8. 

Α ΤΟΙΏΘΙηΒ ἔγαηδ; ὉΥ 1- τμϊδυὺ 1 -Ξ δἱ πᾶπιϑ. ΒΥ δοσηρθηβϑίϊοῃ 1 Ξ 
8.6 ἀπιδαείιι8. 

Ϊ Ξε Υ Υ ογίϑριι8 φιῖ βαον.--- τὸ νγ 8118 (ῶδο7. 
Ἑ Βῃογχίθῃηθα Ὀϑίοσο τἱ βδϑηιί- υδγιέιι8.--- Ξ- δὰ δοῖο1..---- -ὸ αἷνὸ]) αοἰδϑ. 

ΑΙ -Ξ ὁ6 δϑαδομζηι.---Οὐ Ξῷὸ τ οἰμοῦ οἰ ἴ3.----Ααὖ τῷὸ δὰ 56]. 

Ν -Ξῷ 8ῚῺ σγὰβ 7ιυὐδηοιι8. 

ἴ, τ [ὰ ἰάπα.----Β, Ξε τί (Ἰαῦοὺ ΣῪ οαγάιιι8), πὶ 1-Ὁτηϊδυῦ -Ξ οἱ γααϊα.--- 
Ὦ τῷ ΙΓ ϑβίογοιιϑ. 

Μ Ὀθέουθ ἴ -Ξ ἢ δδηιΐί- ; Ὀθύνγθθῃ γΟΥ6]8 -- ὗ ἀοηιδ, 866 ἐῶδεγ.. 

Ν ΔιΒβ: 1] δ ῦθβ δἴδου 1 υδἱ δ: ΝΒ τ 858 -- (οὗ ἐγαηϑ. 

5 τὶ 7ιυόπσιϑ; Ὀθύνθθη οχὶίη8)] 8 δπηα νόον] ἰὖ -- («ἃ 46γ61; ἀΥγῸΡ8 δέου 

Ε΄ (ἔγτοσῃ 8Ρ) 9ριιῦ. 
ν τὸ ὑν αγνιηὶ 86. υοἷτὸ ὅσ. ; ᾿Ὠ1018.} 1ῦ τ σῖνν Ὀθέοσθ 6 υαϑ νεἰϊδ υεγί ὅσ. ΟἹ 

Ἰησυδὶ ἰᾶπα γαάϊα, ὈΘέουθ ο ἄτορβ νυοϊυδ. 

Ῥ Ὀούνγθθη ΥὙΟΘ6]8 τὸ Ὁ υὔρέγα, ΘΙΒΘΎΏΘΣΘ αὐῸΡ8 ραΐξοῦ ριιεῦ ρᾶ{εδ.-- 

ΡΒ - 88 -- (ἢ ογίϑριιδ. 
ΒΗ -- Ὁ Μισὸ γοαϊδ, αἰῦοΥ νον6] ΞΞ ἔ ποδιΐα; ἄγορβ δἰδου πὶ αηιδαοσίϊιϑ8. 

Τ' ΤΘΙΩΒΙῺΒ ἐγαη8; τ- ἘὮ δέἵθυ νΟ 6] αηιδαοίιι8 ΟΥ Ἰἰηρυθὶ νογέδ; Ὀδίοτε 1 
ἰῦ τ, ἃ ϑβϑαφοιμζιηι, ὈὰᾺὺ τϑυηϑὶηβ Ὀθύνθθη 8 (ΤΌΤ ΡῈ) δῃὰ 1 υαϑ.---81 Ξ 8 

δίοἶζα. 

Ὁ ΘΙΒΒΙΤΩΙ]θθΒ αὐΐοσ ἢ ργολόπάδ, ἄγορβ Ὀϑέοσθ 8 δἤσου: Ὁ -- ἀὰ τἄδι: 
υἱαοδ. 

ὈῊ -Ξ- ἅ, Ὀοΐουθ ἔ -Ξῷ 8 υαϑ: ὈῊ5 -- ἀἁ 7οαϊδ. 
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Κ ΞΞ- ᾿ς οδὶδ οογυμϑ ογῖβριι8 ὅσο. δοίογ, ἸδΌΘΥ ΘΕΟΣ νΟΥ6] τὸ οὗ αοἷό8 ἐγιοϊα δ ΟΥ̓, 
ΔΙΌΟΥ Ο, δ΄ οτοῦ, δια 50 ὈΘΙΟΣΘ ζὶ ϑοογι8: ἘΒ ΞΞ 88 -Ξ- οἷ; 862.---Αα ατορβ ἢ6- 
ὕνθθῃ ΟΝ 618 86068 διιᾶ, τὶ οοτηρθϑηβαύιου, Ὀθέοσθ ἔξ αηιδασίιι8 δηᾶ 
ἴον στ αγροπέιηι. 

6ΗΕ ΞΞ ᾧ΄, ἀτορὺ νι οοταηροηβδύϊοη Ὀθίουθ ἢ οουϊηι8. 
ΕΥ̓͂ 1 1018] τῷ Ρ φιυῖ, ὈΘύνγθθη γον 618 Ὁ σοφιιδ; Θιέο Υ 8 1ὑ -Ξ δ᾽ δίθγοιιδ, 
ΑΥ̓͂ Ξ ἔ ῖρδ; 888 “Εχύ᾽ γ6]8} 10 ΞΞ σ΄ σγϑ. 
ΘΟΗΥ͂ 88 ὃ ᾿Αχί᾽ ν6]8 7 Ξ γ᾽ »γολομαδ, 88 1θ.Ὀ18.}188.0}6 ΞΞ Ὁ ἡ νοία. 

8 ΤΟΙΏΘίΏΒ; Ὀθίοσθ νονγθὶ 1ὖ τ-- ἢ ϑαδοιμζεηι 8δηϊῖ- 85 ἄσ., ὈΘέοχθ νὺ (ἔγουη 
Υ) -- οἷϊ 862 8067. 5207; ἄγο}8 νι} οογηρομηβδύϊοη Ὀθίοσθ ἀὰ (τοὶ 9) 
80γ.--- 8} ΞΞ Ν᾽ βριιό. 

αΟΤΉῊΙΟ. 

1 διηα τ γομγδίῃ, πιΐπον ἰδ ἄο.: “ Βτοακίηρ᾽ οὗ τ ἰο 81 Ὀοίοσο στ ογίβ: 
ἰηβογίϑα Ὀϑύνθθῃ 1 δηᾶ ἰς ηιεϊροῦ. 

Β -ὄ 1 οὐδ ἄσ.: “Βηθδκίηρ᾽ ἴο δὶ Ὀθίοσο Ὦ ροοῶ τ εγῦ ἄο. 
Ο Ξε ἃ ποζ ἄο. ---α ΚΘ 8 18, σοῦ" ὅτο. 

Ι -- οἱ ᾿ηψιδ ἄο.--- ΥΘγ δ 15 μοῦ ραξοῦδ. 
Ἑ ΤΟΙΏΔΙῚΒ υδγ8 ἄσ. ; αἰΔ]Θού 81} - οἱ ἰσυΐβ γδξ; Ὀθίοσο ἱ (του 5) τὸ 8 

ϑδηιοΉ, υσγιξιι8. 

Ὁ ΣΟΙΔΙἢΒ "08 ρδ8 ργασδίδ[ο)".----ἃ τῷ ὃ γγαίον βίἄηιονι ὅτο. 

ΕΙ τϑυηϑίηβ ἀϊοῦ ἄο.---ΟΙ -- δἱ ηυϊηϊβ ὅζα.----Αἱ γϑυηϑίηβ σουϊην το. 
Ἐῦὺ Ξῷ ι ἀδοῦ ἄο.---οὐ - δι: ἐμ ἄο.---αὖὑ ΤοΙηδ1}}8 αμροῦ ὅτο.----ἂὖ Ξε δῖ 86. 

Μ ΞΞ τπὶ λοηιο.---Ἱ τὸ πῇ ἀ6η8 ὅσ. 
᾿ ΞΞ 1] ἐοϊογδ ὅϊο.--Ὲ ΞΞ δὰ (ἃ “ ΒΥοδίηρ,᾿ 800 Δρον6) σγἄπωηι σγαυΐβ ἸΔΟΥ͂ 

ἄος. ᾿ 

Γλαυϊᾶβ τοχηϑίῃ : ἃ Ὀϑέοσο ρυϊίαγαὶ 186 τε ύθῃ ο' απρὸ ἰοπσιϑ δέϊπφυδ: Ὦ 
δίύοσ 1 18 δβϑὶ γ]] θα εὐἰζὲ8 νοῖζιι8. 

Φ ΤΟΙ, ΙΏ8, ὙΒΘΒΘΣ ΒΘΙΛΙΥΟΥΘΙ υόηζα ΟΥ “Βργδαηῦ᾽ 2ιγιην: ΩΥΟΡΒ. ὉΘθ- 
ὕνϑϑθῃ νον 6}8 αλδηιοιι8. 

Ὑ ΥΘΙΏΔΙΙΒ αὐτι8 ἄπο 800,8 ὅσ. (Ὀὖ 8ν- 1 ΘΠ ΟἸΣὑ͵08 Ξε 8 88); ἀσορὺ ἢ 
οοηὐγϑοίίοη Ὀθύνψϑθῃ τὶ δηα τὶ ἡυότιοι8; διΒΒ᾽ γἸ]αῦθα δζύοσ ἢ ρογιυῖηιι; 
Ὀθοέογο οοηβοηδηῦ ΞΞ τὶ υζυϊ. 

Ρ -- ἢ ροί8 ἄο., ΘἵοΣ ὈδυγύοηΘ γ ΟῪ6] -Ξ- Ὁ ϑορέεπι; ἀτορὺ Ὀοΐοσο ἕξ (ἔτΌτὰ 
τὴ πορίϊ8.---Β τ Ὁ οιδίξιηι ἐὠδγίσιι8.----ΒῊ Ξε Ὁ γαγῖπα {ἰδεί ἄσ. 
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τ- [ἢ ,γάϊον ἄοσ., αἴθοῦ θασγίομθ ψόοῦψβὶ -- ἃ από ραΐον νᾶξξε ὅσ. ; ἀτορὺ 
᾿ Ὀούψθθῃ Ὁ (ζοτη Ρ) δῃᾷ βοπῃπδῃὺ ϑερίδηι.---ΒῈ ΥΘΤΩΘΙῺΒ ϑέοϊζα δ(6 ἑμπαδ 
ἄο.---Ὁ ΞΞ  ἄδοσηι ἄο.---Ὲ -ῷ ἃ σγαάτι ἄς. ̓  ; 

Κ ΞΞ ἢ ποῦ ἄο. ὀφιιι8, ΘΕΟΣ ὈδΥγύομΘ γ οῦΤο] - δ᾽ )ωυοποιιϑ ἰαογΐηια ραρσίϑοογ, 

δια 80 ἴῃ Ῥσζοοϊῖῦϊο ο0-.---8Κ ΤΘΙ81}8 οαμάα »βεῖϑ. ' 
9 Ξ ἷκ- )γαηρδ ἄο.---ΟἩ τε ρ᾽ λαοάτιϑ ὅτο. ᾿ 
ΕΥ̓͂ (1) 88 ὃ "Αχύ᾽ νθ]Ὰ} -ῷ ἢ εἱερδ υἱηιοῦ.: ΒΚΥ͂ τΞ ἂν σαφαδ οαὐνοῦ 8οαδ: : Ω 

8.8 Δ 1811840]10 Ξ ἣν αφιία αγοιι8 σὐγηι8 ζϊηφι χιῖ 8οχιογ (ΤΘῊ ἢΠ 8] 
τὸ ἢ -ψιιδ)ὴ ΟΥ (ἴῃ ὑῃ6 ἈθΙδοθουσαοο8 ὁ οὗ 8 νὴ ἔ ἴωριῶ φιιαίίιον (80 ὈΥ͂ 
ΘιΒβὶ τ] ὐϊοη φεύγ). 

ΑΥ̓͂ (1) 88. "χί᾽ -- ἰκ αὐρεῦ σοϊῶ. -- (2) 88 Ἰαδἰά βαμ]6.- Ξ- 4 αΥ̓δΙ(ΩΥ αϑοῖα 
πἰἴαιιϑ δέϊηριι νετυϊδ υἵυιιδ, -- ἶκ ὈΘΙοΥΘ Κὶ σγαυΐβ ΟΥ Ἷ “ο1. 

ΟΗΥ͂ (1) 88 “ἤχί᾽ -- σ' λοβίΐ8.---[([2) 8.8 18. 018188016 τ- νὶ ἴα: Ὀϑίοσθ ἔ τ ἢ 
ἠουΐβ. 

8 ΓΟΙΊΔΙ.Β ατογῖβ τς ἴοοιι8 ἄο.; ἄτορβ Ὀϑύνθθῃ Ὀθυγύοηθ νου] δῃα πὰ 
ϑιύην; τΞ Ζ δἴζοσ θδυγύοηθ ψ 6] αὐ αϑοία ζωγζα ΟΥ ὈΔΥΥὕση6. ΨΟΥ͂ΤΘΙ -ἰ 
Ἰχυϊὰ πιφηιδηιηι ἐγτὸ ρεγηα.---Ζ0Ὲ -- Ζά λαϑβία. 

ΟΙ ΝΟΒΒΕ. 
Ι ΤΘΙΏΒΙΏΒ, ΒΗΟΙΘΏΤΙΥ ΒΡ6]ὐ Υ δξηιιϑ; Ἰδθυ Ξῷ 6 ἰζηύηι. 
τ τοδί η8 ; ὉΥ )- Ὀτα]ϊδυΐ 1ὑ Ξε ὰῷγ στιιπηΐδ. ' Σ. 
Ἑ ΥΘΙΏΔΙῚΒ ὁηεῦ ὅσα, ; ὈΘέοχο σ ἰὖ -Ξ ἰα οογοδγιηι; 8180 506] ἱ ουγδὶ8 86 

ἐμγέμγ; ὉΥ ν- Ὀυαϊδυὺ -- ὃ ἱπριίόη. 
Ο ΞΞ ἃ ἐγιια υδηιόν; ὈΥ τ. ὈΙα]ααὺ 1ὑ Ξε ὅ ὥνϊάιιϑ νεγγδ. 
Α ΤΟΣ 81}5 αρὸ ἄοσ. ; ὉΥ ἱ-ιμ]ααῦ 1ὖ -Ξ- α 8αγοϊδ. 

1 τϑχμϑὶῃβ ἀξζυι8 γῖρα.---Ὁ Ὑϑιωϑίηβ ρὩιοδ; : ἮΝ μῦτηϊδυὶ 1ὺ τ  Κ εοπζιδ 
εὐἰμῖα. , 

Ἐ -Ξ ἃ υδν' νοηιδ ; ὉΥ 1- Ὀταϊδαὺ 1ὖ τ δα αγδίίον. 

ΟΙ -Ξ- οἱ υἵρογα.----Αἱ --- οἱ αδϑίιι8 ὑίαθδιι8 βοαουα.--- ἘΠ τ-- αἱ ρ[ῶ8. 

οὐ -Ξ δι: οἰῶηιΐ8.---ασὺ Υϑχηδηβ λαιτγδ.---αὖ τε ὃ πᾶυϊϑβ. 

Β τῷὸ υΓ ἐμγίιν.---Ξ τὸ ἂρ αγάδα.. 

Τλαυϊᾶβ τϑσηδὶῃ.---ῦ ἐὐδις Υ Τοχηδὴν, ζαςσὶδ νοριδ. 
Ρ Ξ- ἔ ἀαπιπῖίηι ρὶῶ8 ρᾷϊοῦ ἄτο.---Β τΞ Ρ οογδὲϑ ἐἰ{ιιδό.----ΒῊ -Ξ Ὁ ὀϊαίογὸ ὕεγίδ. 
τ -- [ἢ ἐμγίμγ, ἹΠΠΊΑΙ αὐτὶ θ ἢ ά αγδίύον ἄο.---Ὁ Ξ-  ξ ἀαπιπείπι ὅζο.---Ὅ5 

ΞΞ ἃ οοηγιίδ. Ὁ -ν, τῆν ! 
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ΚΕ ΞΞ ἢ οἷδηΐβδ ὅσ., αἴοΥ ἜΕΝ ΠΝ  αἰοξβ γαοὶδ 8εοδ.---α Ξε ἰς ἀρ 
ὅἄο.---ΟἩ -ῷἢ ρ' απρὸ ἄτο. 

ΚΥ͂ ΞΞῷ ἣν σογγιι8 ΠΊΟΥΟΥ.--- ΑΥ̓͂ ΞΞ κεν αγϑιίον ἑπρίορη, κὰν ἑπιρααὶ ἷς δἰαο- 
81:8 ὠυϊα τι. : : ' 

8 Γοχηδίηβ λαιγὶδ ὅσ. 

ΑΝΟΤΟΒΑΧΟΝ.. 

1 ΥΟτηδ1}8 αἀοοϊτηΐβ ἄσ.; ὉΥ α-Ὁταϊααὶ 1ῦ ΞΞ 6 ογἕϑριι8 ἡ τόμ, 
τ του ϑίηβ γδῖσα; ὉΥ 8ἃ.- ὈΙμρϊδυὺ 1Ὁ τῷ ο ἀξύγαξιυην ζιυιαιι8 λγάγιιϑ, ἐμγάιιδ, 

ὃγ ἐ-σαϊαυῦ - γ σἄρα ζυγὸ σιιδίδ Ὡγδ. 
Ἑ Τοσ δ 8 ἐσσὸ ἄο. (Ἰμβοχιθα Ὀθύνθθῃ τ δηᾶ 1 μηρμῖα); ; “Βεϑακίηρ᾽ ἴο 6ο 

ὈΘέοσθ Ὦ ὀφυι8 ροριιζι8 1 αἴοῦϑ σίζυιϑ τ ζγἄωϊηιι8 ϑρογηδ; ;Ξεὶ ὉῪ :-Ὀμϊδὺῦ 

σΟΥ̓Ῥιι8 7γοηιῦ 8οηιιβ ἐδοΐηνα ἐδηνδ ἐγιία νϑηγοΥ (018 ἱ, αν, Ξε θοὸν ἀωγὰ 
ΟΥ ὈΘἕοσθ 888] - δῃούδοσς οοηβοηϑδηῦ ογερῦ 7γοηπαδ. 

Ο ΞΞ ἃ οἄΐιηι ὅτο. : ΞΞ ᾿ 

(α) ἃ ῬὈοΐογθ οοηβοπϑδηῦὺ (1) δποῦμον οομβοπθηύ ὁαγρδ ορρίαδ᾽ υόϑρα, 

(2) - ἃ οογυΐμβΒ ὠπάα τηριΐα, (8) μ8] ψμθὴ ποὺ ἢδ881] ὠπάᾶα 
ἀγῖπα : 

(β) δα Ὀγ " Βτγοδκίῃηρ ᾿ Ὀοΐοσο ἢ (ἴῃ χα οσα ἢ8) ,εοίδ 1 οοἴζινην σιἴηνι8 γοῖ 
(πᾶ ὃγ ἐ- τχαϊαυῦ -Ξ Υ᾽ οοἰζίβ) τ πιογίονυ ραγὶδ ρογοιι8 : 

(γ) 6 Ὁγ :-υυϊαυὺ απᾶϑ ζαϊδ πιογυῖΐα ὥϊηα. 
8. τοιηϑίῃβ ασὸ ἄζο. ; ΞΞ 

(α) ἃ ῬὈοΐοτα οομβοηϑδηῦ (1)  δηοῦδοσ οοπβοηϑηῦ οῬρίϑ.0}" Ἠινᾶζιι8 ραΐξοῦ, 
- (9) -,δ απᾶϑ οαρεν νᾶριζόδ, (8) θπ8ὶ1 ψΏθα ποῦ 888] απριοῦ ρᾶσιιβ 

»αγοιι φιιαάγα 8ραγμ8: 
(β) δα ὈΥ “Βηυϑακίῃημ᾽ Ὀθϑέουθ Β (πῃ Χ ἐδ ἢ.) αϑοία 1 ώ ϑαϊία αὐ 

τ ϑαγδα;; ΟΥ ὈΥ πὶ ταϊδυῦ δαΐξιιδ: 
(γ) 6 ὉΥ ̓ΟΠΠΙΒῊΝ αοΐξϑ ρᾶρι8 βαζιηι ἘΠ 

Ϊ ΤΟΙ, Β1 ἢ Β ἀτυιιϑ ἄο.--- τοϑσωϑίῃβ ηυῶβ ΓΝ ; ὃγ 8-Ὀτηϊδυὺ ἰὗ -ῷ ὃ γυΐϑοιι8, 
Ὁγ 1-Ὁταϊδαῦ -Ξ Υ᾽ σμξίϑ. 

Ἐ Ξ- ἃ 8δηνί- ; ὈθΘίοτθ ἢ ἰὺ ΞΞ ὃ ηιδηϑῖϑ ; ἪΣ ἐ-Ὀχαϊουΐ 1 τῷ 86 υδ)"8. 
Ὁ ΤΟΙ 8128 5768. 
Δ -- ὃ γνιᾶξον ἄο, ; ὉΥ 1-Ὁταϊδαυῦ ἰῦ -ΞΞ ὃ ,ἄσιιϑ σγἄπιθη, υἄϑέιιδ. 
ΕΙ Ξε 1 ζηνιι8 γαφδάα. 
ΟΙ -- ἃ λιό ἵζηνιδ; ΌΥ ἱ-Ὁταϊδαῦ 1Ὲ Ξε 86 σίαξοτ. 
ΑΙ ΞΞ ἃ αὖ8 ἄο. 
Ἐῦ -- Ὁ 7γαιι8 ἄο. 
ου Ξ εἃ ἀξίγμδευτη ὅσ. ; ὉΥ ἱ-αϊαυῦ ἰὐ τῷ Ὁ οἴνθοδ, 80 ΟΥ̓ Ὀθἔογχθ ὁΘου- 
βοηδηῦ -- 68 οανοῦ ἰαυδ. 

αὖ -- εᾶ ατὐγῦγας 800 ΑΥ̓͂ Ὀθΐογο οοπβοηδηῦ -- ο αὐινηοιῖαϑ ; δ. ὈΥ 

)»Ὁπϊδυῦ - ἱ αφυὰ 



142 ΟΟΜΦΡΑΚΑΤΙΡΕ ἘΤΥΜΟΖΟΟΥ͂ 

Μ - πη}, Ὀγ ἱ- Ὁταϊδαὺ γῆι απηιδί-.--ἶ τὸ τα σιαπ8 ἄο., ὈῪ ἱ-ταϊδὰΐ γα 
801}8 ἐδηιεΐβ. 

1 τὰ], ΌΥ δ- υταϊδὰῦ οἱ ρμαϊηια} ϑἰοζίαιιβ ΟΥ̓, διἴθοσ ραϊδύδὶ, 60] σιία.--- 

Β Ξ τσ ψιιόγοιβ.; ὉΥ 8- }τμιϊαυῦ ΟΥἩ αρόν ζογό ργογίιι8 ΟΥ, ΘιΥῦου ρδὶϑίδὶ, 

δοζ 8εγῶριιϑ; ὈΥ ἱ-Ιμ]αυΐ γε ,ἀϑέϊσίιην 7078. 

Ιλαυϊᾶβ τϑιηδὶμ : ἢ δββίτηϊ]οῦθβ δέδοσ 1 γ,εῖ, ἄτορβ πὶ σοχηρθπβδίίοη 
ὈΘΙοσΘ 58 αηϑεΕγ, 

Φ δι5β 1] ῦθ8 ῦου ἢ ἰαδίιη; 67 ΞΞ ςρ αοἷξβ ηυξ)δ ἐεοΐηνα ; ἦ ἄΥορβ Ὀϑύνγθθῃ 
ἃ δη ἱ αλδηειι8. 

Υ͂ Υϑυηδίη8, Ὀθΐοσθ 5 σι θη νν, τπιῪ που; νὰ (ἔγόσα γ0Ο) αἴδοσ 1 -Ξ- ο σίζυιιδ 

»αϊίοδ; ν' ἀΥ0}5 Ὀθίοσθ "ἢ 8οπέϊοιιβ, ϑΘηα διέθου ἤπια] Ὦ ὀψιιι8. 

Ρ -- ἢ ραΐοῦ ὅσ. ; δέξου Ῥασγύοηθ νοῦγοὶ τε Ὁ, Ὀθύνθθῃ γ νγ6]8 ἢ αρεν.---8Ρ 

ΤΘΙΏδ1115 ραγοιιϑ ϑραγιι8 νόϑρα ἄζο, 
Β Ξξξὁ᾿ῷ οσαπηαδίβ ἰαδίιι.. 
ΒΗ - Ὁ ψὮΘΩ 1η1018] γιοῦ ὅσο. ΟΥ αιἴδου πὶ απιδί-, Ὀθύνγθθ ν 618 ἔ τὐηιδδ. 

τ- [ἢ ἑεσὸ ἄζο. ; δἴθοσ Ὀδυγύοηθ νόον9] -- ἃ αηπᾶϑ δαΐίξιυιδ 70γ8 ὅτο. (566 ὁἢ 
ηιᾶίο7).---- 81 ΤΟΣ, δ 1:8 δέ {ιι8 8ἐοἴταιι8 νἄϑέι!8. 

Ὁ Ξε  οἀΐμηι ἄο.; Ὀθέογϑ ἔ 1ὖ ΞΞ, 8 γοδϊοα; αἀγορὺ Ὀθύνγθθῃ Ὁ δηα οΥἹρίηΔ] 1 
80118.---ὍῊ τ ἃ δαγϑα ἄο. 

Ἑ -ὸ ἢ οι ἄο. ; αἴδοσ Ὀδυγύοῃθ νον 6] ρ΄ οαοιυΐα οἴγοιι8 860θ.----ΘῈ ΥΘΙΏ 8118 
8.8 85ς οανοῦ οογη 8ογῶριι8 βογξω; ἘΒ -Ξ ὮΒ -Ξ- ΣΧ φεοίδ. 

α ΞΞ ς ),ἄσιιϑ ἄο.---ΟἩ ΞΞ δ΄ αἼ867' υἵα. 
ΚΥ (1) 88 ἃ "Αχῦ᾽ νϑὶδὺ -Ξ ἢ, δίοσ ἃ Ῥδυγύοῃθ γόοῦνθ] ρ᾽ 8606 : (2) 8.8 160 18]- 

188,16 -- ἣν φιαάγα (ΜὨΪΟΙ Ὀούνθθῃ νΟΎ6]Β τὸ Κὶ 866 ἀφια, Πη8] Ξ ἢ 
ιιΘΥΟΙ8) ΟΥ̓, ὈΘέοσθ πὶ, ἔ φιογοιϑ; δἰ. ἃ Ὀαυγύίουθ νόονθὶ συν, ΜΈΙΟἢ 
ΘΙΌΘΥ Ὦ τῷ δ' σγρό. 

ΑΥ̓͂ ΞΞ ΟΥ υἵνιι8, ΜΏΘΩ ἤτιΔ] ς ζαπριιοδ. 
ΘΟΗΥ͂ 88 ἃ “ἢχύ᾽ ν6]8. -Ξ- ρ' ζωηιδϑ 761 ζγοηιδ.--- ΚΡ Ξὸ σ᾽ ὠηιρπῖα. 

8. ΤΟΙ 18 πᾶγίβ ἴζηυι8 οοἰζιηι ἄο. ; αὐῦοσ Ὀδυγύοθ γον 6] ἰᾧ Ξὸ Σ αλδηθιι8 
σαοϑιύην σἰασϑδιν. 

ΟΙ ΗΙΔΗ ΟΕΒΜΑΝ. 

(ΜΊαα16 ἩΪΡῊ αθϑετηϑη χηδσκοᾶ Μ.) 

Ι δηᾷὰ ὕ' ΣΟΙηδΙη : 1 ὉΥ͂ 8- Ὀταϊδυῦ Ξὸ α ρίπβ8δ, ἀημἃ 80 ἴῃ οΥἱρί 8] τηοῦο- 
Β.118016 8:  ἀγορὺ Ὀούνθθῃ οοηβοηδηΐβ Μ γιζίσα, Ἰπβοτίφα (πᾶ ὈΥ͂ 6- 
Ὁιαϊδαῦ -Ξ 6) Ὀϑύνψθθῃ σὶ δῃᾶ (ἢ συγσιζίδ. 
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Ἑ τϑχαϑῖῃβ αγυνην ὅἄζο.; ΞΞ ἱ ὈΥ ἱ-ιμρϊδαὺ ἀομ8δ οοἰζηιιβ ογγὸ γεῖτα τπιϑρέϊβ οὐ 
Ὀθέοσο 888] - ϑηούμου οοηδοηδηῦ ζοηζι8 πιθηυϊηῖ. 

Ο ΞΞ ἃ γοία ἄσ.; ὉΥ ἱ-Ὀταϊαυῦ 10 τ α πδάιι Μ' οοοῦ. 
Α Τοχμϑίηβ ρίᾶσωα ὅἄσ.; ὉΥ ἱ- ταῦ 1ὖ ΞΞ ἃ αἴδιι8.---ἃ. Ἰηβογίθα Ὀούνθθῃ 1] 
δι ς αἰοξαδ. 

1 διῃα Ὁ γουηδίῃ. 
ἘἙ τ ἃ γηδῦ 8δηιθη 8δγζιι8.---- Ξε ᾿ὸ οριι8 ρδαθηινηι.----ἃ τξ τὸ γἄριηι βᾶπιι8 ; 

ἴῃ οποχηϑίοροορὶο ψοΟσαβ σϑιηδϑὶσβ Μ αἢ. 

ΟΙ -Ξ- οἱ Μ γιὰέδ.---Ατ ΞΞ αἱ Μ αἱ.---ΑἹ -Ξ 8 (6. 

ΝΞ [ῃ) αηρι8 8018 Μ υοπΐα.---ἴ, Ξε αὶ δηα ὈΥ 8- Ὀτηϊδουῦ οἱ Μ αοἷδ, Ὁγ 1- 
Ὁτχαϊδαυῦΐ οἱ σιυγριζὶδ Μ' Ἤιϊίσα. 

Β Ξξ Ὁσ δηᾶ ὮΥ ὅ- ΟΥ δὅ- Τυη]ααῦ οΥ σοηϑέογηδ ρῦϑοῦ, ὉΥ 1- Ὁταϊαυῦ δσ σιγραϑ. 

Τλαυϊαβ σϑυηδῖῃ : Ν δέου αὶ δββί σα ]δῦθβ ηνῶσίδ. 
5 ΤΟΙΩΔ1}8 2αοϊδ. 
Υ͂ -- υν νηυηοοὗ 8δγῖιι8 ἄς. : ψχᾷ Βγι8] ἔθου στ Ξξξ ο αὐυιύηιν. 
Ρ- ᾧ περίϊ8 ἄο., ἴὰ Ἰοδηνγοσαβ τσ ὑὔθη θὲ β8ὐἑριζα αὐ Ῥῃ ρμίδιωσηιηι; ΘΕΌ  Υ 

ὈδΥγύομθ ϑΟ6] Ὁ οριῶ γᾶριτη 8εοϊρίδ δέιιροῦ. 
Β ΞΞ ρὲ δάείπα, ΘΑΥ]ΟΥ ει θη ΡΡΆ υἱδγό. 
ΒΗ -Ξ-Ξ Ὁ Παρτό, ἴῃ ΟΡοσάθυΐβοῃ (ΑἸϑαύίδη δηᾶ ΑἸ]θχηδηηῖο) ἢ 7 ϑέιι8. 

τ -- ἃ οηΐδ ἄσ., ϑιξθοσ Ὀδεγύοηθ ψ Οῦ6] [ απ8.----ΒὉ ΥΘΙΉΔ118 86 βέιτιροὅ. 
Ὦ ΞΞ Ζ ἀεορ8δ ἄο., πη ΜΗΔ. Ὀθύνθοῃ νονν6}8 ἐΖ ηυμηιι8, 

. 5 Ξ  )εἴϊι. 

Ἑ -Ξ ἢ 8ροοὶδ ὅ., οἴου Ὀασγύοηθ γΟΎ6] γ᾽ 7αοϊδ.----8Κ ΥϑΥ, δὲ ἢ8 8.8 85. ηυϊβοδῦ 
»δϑοῦ 8εγοῦ : ΚΤῊ -Ξ- Ὦ8 ἰδαῦ, δ μα 80 ΚΒ ααἷἷϑ βααλίηι Μ' οοχα. 

α ΞΞ ἢ ρίᾶσα, Ἰδαῖον τηϑᾶΐα}}ν συϊύθη οἢ ἤαρσγτό Μ χωϊζίοα σινγρσιζίδ; ΘΟ Υ 
Ὀασυθοηθ γΟΥ 6] ς σιυγρέ8 ηνσιδ. 

ΘΕ -Ξ ρ' ὁολζηιι8 Παϑία. 
ΚΥ 888 "ἤχὺ᾽ νϑὶδὺ -- ἢ 8.0 ἄσ., 8180 ττιύθῃ Γἢ ὀδείπα; δἵοσ θασγύοῃϑ 

ΟΥΘΙ] ρ᾽ ϑσο Μ' οοοῦ.---ΒῈΥ ΞΞ 8ς 8οϊρῖδ. 
ΑΥ̓͂ 885 ἃ “Εχύ᾽ γϑ]δὺ -Ξ 'ξ οὐ (πηθα]1811}γ) οἢ Μ γιοίϊίοα Μ σαπηΐδ: 88 8 

16 0181158.}]6 νϑ]δν ΞΞ- στι δαϊαγιι8 σιγσο8 συγσιυζίδ, 
ὍΓἈΥ͂ Ὀθύνγθθη ΨΟΥΘ]Β τῷ δ᾽ υδηνογ, 

Β ζοιυδίηβ ηιογάοδ ἄσ.; θιδβίτηϊ δᾶ δἵου σ ογγό 7ἀϑέιιϑ: Μούαηθβὶ5 
αερ8δ. 

Ζ20 5 8ὲ λογάσιωμ Μ' ρδάδ: 9598 -: τὶ λαϑία. 
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ΤΙΤΗΌΛΝΙΑΝ. 

Ι ΤΟΙΩΘΙηΒ: ἰὐὺ 18 ἰηϑουύθᾶ Ὀϑύνθθῃ οοηβϑοηϑηῦ δΠηα ψον6] ἴο ἀθποῦθ ὑμαὺ 
[86 σοπβοηδϑηῦ 18 Ῥχοπουποθαᾶ βοῖ (ἃ8 Οθετη. ζ- ἴῃ ζίπα ΟΡΡ. ζαδη), 
υδγιι8 ηιδίω ζιιδ σοησγιδ ρωυϊδ αἀἴυϊι8 σαθγιι8 ᾿λϊθηιβ σαρα ἄο. 

Ὁ ΤΟΙ,Θ1Ὲ8 : Ιθηρ μϑηθᾶ ὈΥ δοοθηῦ ἰο ὦ ἔψηπα. 
Ἑ Τοιηϑίῃβ: ἰθησίμοηθᾶ ὈΥ δοοθηὺ ἰο ὅ αγίδβ οοἴθιι8 ἱσηοῦγαθ ὅζο., ἃ ἀφοθηηι 

»οηιι8 υοἷῦ ὅζο. : ἴᾺ ΥΩΟΠΟΒΥ]]80165 1ὖ τὸ ἱ οῳ ἐπ: 1Ὠ10181}γ 10 βογηθύϊα 85 
ΞΞ ἃ ἐσο, δια 80 Ὀθἔοτθ νν που 88. Τηβοχίθα Ὀθύσψθθῃ Ὁ 8πα Ζ μ3αδ. 

οΞξᾶ: Ἰθμριβοῃθᾶ ὈΥ δοοθῃῦ ἴο ἅ οογυιι5 οοἰϊί8 γιυυῖϊδ ἄσ., ἃ οὔογιβ ἡνατα 
γοία ἄτο. 

Α ΤΟΙΆΘΙῺ8Β : Ἰοησίῃθηθα ὈΥ͂ δοοοηῦ ἰο ά αγὸ λαγιίϑρει;, ἃ δίαίία φιιαβί ζῆι. 

Υ ἴσα ὕ υἷν Κὶ Πϊπφιιδ ὅτο. 
ϑυαϑῖηβ ἄδεον ὦ ζῶηνινϑβ ὕι ηνῆϑοιιβ ὅτο. 
ὁ γδρδ γξίε ὅ ηιδηϑ8ῖ8. 
ᾧ ἀδηιην ἄσ. ; Β.8] -Ξ ἢ αἸηδὅ. 

ο 7γαϊογ' ὅδ. ; οποσηδίοροθίο σϑχηϑίηϑ 88 ἅ ἄλ ἃ πιαριηια. 

μέ 

»}1 ὁ. Κ'' ΟἹ μα 

ΕΙ -Ξῷ οἱ οογυῖχ ὁὅ, ΟΥ δ᾽ αφοϊϊηῖβ αἴυιι8.---ΟἹ τ αἱ πἶς ἐϊδία δῖ γυΐηιβ, ΟΥ ἃ 

ὥτγνι8.--τταῇῦ ὑϑῃγθῖηΒ οαδϑίι8 δῖ λαργοῦ, ΟΥ Ξ- ἃ ἄιοαδ.--- ΝΥ ἈΥ ὕΠθ86 α!ρἈ- 
ὑμο 8 ΒοχῃθῦϊηθΒ -- ἃ 18 ἈΠ ΚΉΟΝΗ. 

Εῦ -Ξ δὶ 1ιὃ ρώϊηνδ άπ βεριιδ.---οὔὐ Ξε αἷτι οὐπηυνΐβ άπ ρανυὶδ αι ἰὥσιι5 δα. 
αὖ τϑιη θῖν ογδοϊδ, τε ἀπ ατισοῦ αἷϊ 88 1ι|8.---ΑὉ -Ξ ἅιι 80]. 

Μ -Ξ ἐπὶ οδηέιην θην ἐγοηυδ.----Ν τα ἴῃ ὀπία ἐπρθηι8 ηυθη8 ἐϊηέϊηδ, Ὀϑίοσθ ρατευ 
ἐρσηῖϑ: Ἦ -Ξ- ἀῃ απᾶϑ. 

Ι, -Ξ 1] δαϊαηπιίϑ ροϊϊοῦ νοἴζιι8 ὅτο.--Ἢ τι ἰτ οοΥ σγάπιηι φμιαγέι8 ὅζο. 

Μ ἀγορβ Ὀθίοσθ 8, αἰδιϑούϊοδ]ν σι μουῦδ Ὡδ88]15ηρς ὑπ 6 Ῥχϑοθάϊηῃρ νονθ] 
πιοηιδγιίηι.---ἶν ἄγορ8, πϑβ8 :βηρ δηᾶ Ἰθηρεμοηΐηρ [86 Ῥχϑοθᾶϊῃς σοντ6], 
Ὀθέογθ 5 ἀπϑῶ αἼ867' 82 (ΤΌΤ Ἐ} τὐποι8 Ζ (ΤΌΣ ΘΗ) ηυΐηρδ. 

Τ, δϑιη ΕΒ ΣΘΣΙΒ1. 

ΖΦ ΤΟΙ δίῃ 8, ὨΘΌΠΟΣ 8.8 ΒΘΙΏΙΟΥ͂ΧΘΙ 760107) ΟΥ̓ 85 "Βρίχϑηῦ᾽ 781 σῦπα: ἴῦ 15 

αἰδ]θούϊ ΠΥ Ῥτϑῆχὺ ὕο 1π1018] ἱ 8 ὦ γῖπα ἃ ἄ{67.--τῦ Ὀθέογο 1 -- οὗ 
»ιιζηιδ. 

γ τνν: [ὖ 15. αἰ] οὐ αν ρσχοῆχύ ἴο δὴ 1118] νόονγ6] ὥηιιϑ. 

Ῥ ΥΘΙΏΊΒΙΏΒ, ---Β οποτηβίοροθίο δαδαθ δαγδαγιι8 δαιρδον.----ΒῈ Ξε Ὁ οαϊδ ἃς, 
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Τ' ΤΘΥΩΔΪΏΒ : ̓ηβογίθα ὈΘΟΘΘΙ 52 (ΤΌΤ ΕΚ) δηἃ σ᾿ αοογδιι8. 
Ὁ ΤοΙήδῖη8 : σϑέοσθ 18] ἐπ ἰὐ -- ἀξ οαφάδ οὐον 8ρϊοπαρᾶ, ὈΘίοτο φ᾽ ἴΐ τξὄ[Ζ 
ηιθγδ, ὈΘἔοτΙΘ 2] (ἔσομαι 1) 1ὕ ἄγορ8 ζαγφιι8. 

ῬΗ -- ἃ αγϑον ὅο.; Ὀσίογο ἃ 1 -Ξ Ζ δαγϑα. 
Κὶ -Ξ 832 οαἶοῦ ὅσο. ; ἀϊο]θούϊ 8.10 ὈΘέουΘ τν 1 Ξε δζ ὀφιυιι8.--- ΤῊ τ 82 (πω, 

δια 50 ΚΒ αὐ΄β ἀδοιδι δ ἴψης 86. 
6 ΞΞ 5 Τῶροῦδ ἄσ. ; θ)Α] ἰὖ -- 82 600. 
681. ΞΞ Ζ ἀπϑοῦ ὅσο. ; Ὀοΐοτο Ἐ ἰὕ -Ξ- «52 απρδ. 
ΚΥ͂ -Ξ ἴκ οατϊΐ8 ἄο., ἀμ 8ο Ὀθῖοσθ 5 ἐσία. . 
ΑΥ̓͂ ΞΞ αὶ ατιροῦ ἄσ. ; ὈΘέοΥΘ 52 (ἔγοχῃ 8) 1 -Ξ ἰς ατροϊζύιηι. 
αν -Ξὸαῖς πία ἄο., δι 80 Ὀθέοσθ ἰθσσηϊηδύϊοηδὶ τν ζουΐϑβ.---ΚῊΥ͂ ΞΞ σ᾽ ωπ- 

ιιΐδ. 

8 ΤΟΙΊΒΙηΒ, αἰ Δ] Θού οα]Υ τ 1κ ῥγοῆχὺ αἴπιϑ αὐὐγιύι ; Ὀαΐ Ξ 82 δέου σὶ 
ογᾶδγδ Ὁογγδβ νογγῶσα δια ΙΔ] Θούο8 1 ΤΏ ΘῺ εἰ 18] Ὀθέουθ γ 6] βαγοΐδ 
(δηα 865; 2), γηϑαΐα] Ὀϑύνγθθῃ γ ῦγ618 ογϑία 7181 φιιαϑιζίἬυηι ΟΥ ὈΘΙΟΥΘ Γ 
ατγόγα ΟΥ ἃ αμαϊϊίμηι ᾿παογοῦ.---8. ᾿αὶ 18] τε δὲ ϑιυύδ, Ὀϑύνγθθηῃ γ 618 Ξε Ζ 
ανδπα.---ΒῪ τ 5.7 8δγίι8; ἀἰα] θοῦ 8} 1Ὁ τε 8 ϑοῦγϊηιι8 βϑοηυγιιδ, ΟΥ, ὈΘΙΟΥΘ 

γΟΥ͂Θ] -- 5Ζ (ΠΌΤ ΚΒ ΟΥ Κ), 52 86 (2) 8Ο(67. 
Ζ0 ΣΟΙ Δ ἱ ἢ Β ρξαδ ἐιγάμι8. 

ΤΕΤΤΙΞΗ. 

ΒΒογὺ γόοῦγ618 089 88:6 88 ἴῃ Γὐδδη δ, 
1 ΥΘΥΉ ΔΒ » 0 δον υἱδξα.--- δγῶξιι8. ----Ἐ ἰδηΐ8. 
ΟΙ ΞΞ 66 ηυῶέό.----ΑΥΑ Υϑχ δ} ὀζίδ ταῦ. -ἜΟ -- δι ἐπέίοιι8,---Οὐ -Ξ ὃνν δδϑ8. 

Ξε 11 866 ριυνζυζηιιδ. 
ΒΗ -- Ὁ δίαέία βογοῦίϑ υρηδιϊξοιιϑ. 
Κ ΞΞ 8 οὐησίιι. 

ΚΥ͂ -Ξ ἰς δίαΐία οαρίδ.---ΑΥ'᾽ τ σ᾽ διἐδ δὅβ δγῶζιι8.---ΚῊΡΥ ΞΞ α οοηρίιιϑ. 
8 Ὀοΐοσθ οοῃβοηϑηῦ --  ρὲϊό βογοδίβ. 

ῬΒΌΞΒΒΙΑΝ. 

Β'Βοχὺ γοῦγθ]8 88 ἴῃ ᾿ὐϊυδηΐδη : 6 Ὀθέοτο 84 -- οἱ ρ»δάδ, ὁ ππδοοοϑηΐθα - ὲ 
οἷορδ. 

ΟΙ -- δἱ ὥπιιϑ.---οὐ :Ξ δι: ζῶπα.---Αὖ ΣΟΙ ΔὲΥΒ αἰ γδ ατυγιύηι, 
Β ΞΞ ἱγ αγηνι8, δΑΌΘΥ Ὑ6]ΔΥ ΞΞ ΟΣ ογξίβ ζΟγ 698. 
Μ ὈΘΙοΥΘ 8 ΞΞ ἃ ηιοηιδγιθην. 
γ τιν πούδηι ἄο. ϑάογ. 
Ῥ ὈΘΙοΥθΘ 8 Ξξῷ Ὁ νέϑρα.---ΒῈ τΞ Ὁ ,αδα. 

10 
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ΕΒ ΞΞ 80 ἢ 865). 
ΚΥ͂ -- ἴκ οἰορδ, αἴθου 8 Βῃογῦ ἀὐράξ ἐδ ΥΟὟΤΘΙ οἷκ οἵοον πυοοῦ : ἈΡΥΞ τ ΣΧ ἰῶπα. 
ΑΥ̓͂ Ξε αὶ δίαπζιι8.---ΑΗΥ͂ - δ᾽ ζογ00}8 Ὀυδηιοῦ. 
8 ΔΙ͂ΟΣ 8 βῃοσῦ γόοῦθ] -- 388 απηηιί8. 

ΟΙ ΒΙΑΥΝΟΝΙΟ. 

1-Ξὶ|.- τ΄ Ξ ἢ, 8Βρο6ὶὺ ἅ πο ἄσ. ΟΥ ΒΟΙΏΘΟΣΏΩΘΒ ἵ δέζριυζα; 5ὸ ἰπΐθ8] 
σῦ -ῷ ϊ, ἱ 7εριύυ. 

Ἐ ΣΟΙΉΒΙῺΒ ; ἴῃ ΤΩΟΠΟΒΥ ]ΘΌ]6Β ἰύ τὸ ἱ δα; 116 18}}}7 βοτηθίὔτηθβ 8. ἐο διπὰ 

ὙΠῸ} 1 ὑγοῆχὺ αγίξ.---ἵ]ὸὨ ὈΘέουθ γΟΥ6] τῷ ΟΥἨ ποῦϊι8: ἘΜ ἘΝ ὈΘἕοσα οοη- 
βοηϑηῦὺ (οχοθρὺ 7) ΞΞ ΑΚ, πιοηιδγιηι χιυΐηψια ὅσ.: ἘΠᾷ, ὅο διυνοϊᾷ ὃ ο]0β8 
ΒΥ }]ΔΌ]6, Ξε τὸ ἀογηιὶδ ἄο. 

Ὁ Τϑιηδίῃβ.---ΟΝ Ὀϑέοσθ οοῃβοηϑηῦ (θχοθρὺ ἢ) ΞΞ 8. ροη8 ἄο. : ΟΙ, ΟΒἘ -Ξ- ἴα τὰ 
σιυϊηυνι8 Ῥογοι8 ἄζο. 

ἃ -Ξ- Ο αοογδιι8 ὅσ. ; 1π1018.}}Ὁ βοτηθϑύϊτηϑβ τὶ Ϊ ΡὈσϑῆχί, ΘῈ ἰὐ -ὸ α απηι. 

-τὰν Ὀοίοσθ οοῃβοηδϑηῦ (ϑχοθρὺ ἢ) τῷ ἃ απησ απιριιζι8 αΉΒΟΥ: ΑἹ, ΑΒ -- 8 
τ ραϊίοῦ ϑαγδα ἄ. 

1 -- ἰ ἐγξρ ἀιο.---Ὁ -- Υ νι ὅο.--- 18 αἰ] ϑούϊοα ]γ Βρο}ὺ ὦ ϑιι. 
ἘΞ ΥΘΙ δῖ 8 υδηιην ὅσο. ; ἸὨΣΌΘΪΥ ἢ 1 Ργοῆχύ, θη ἰὐ -ὸ ἃ οὐδ.---ἘπΝ 

Ὀοίοσθ 8 -- ὃ ηιδηϑί8. 

ΕῚ τεῦ γυϊσγδ ἄ.---Οἱ τ ὃ Ῥοέπα ὅἄτο., ἸηῚ ΐ4}}ν τῷ  ἄγινϑ.--τΑὖῷ τὸ ὃ ϑαδρξὲ 
ἄτο.---ῦι Ὀθίουθ νοῦ] -- δἱ δυιίην. 

Εὖ οὐ αὖ 8]] τ αὶ ἰᾶα οεἴμοῦ αἰὐγὶ5 ὅἄτο.---ῦ Ὀοΐοσο γοῖνο] -- οὐ δδ8. 

Μ -Ξ ἴπι σεηιδ ὅζα.---ἰ ΞΞ ἴῃ ἐδηιιΐ8 ἄτο., ΟΥ̓, ὈΘέοχγθ οοῃηϑοηδηΐ, ΤΠ ΘῺ ἰ 18] 

ο ἔρηυΐβ, ΜΆΘΗ Οχγύοηθ ἃ ηιθηγΐηζ, ΜΆΘΗ Ὀατγγίομθ ἕ οοηζιηι.--- Ὀθἔοσθ 
οοῃβοηϑηὖῦ Ξε ἃ αγιᾶϑ. 

1, τε ἢ], υυυϊδύθῃ 1] (88 ἴῃ Ἐαββίϑῃ, τὔηυι8), ὈΘΙΟΥΘ νόοῦγ6]. ἐο 8; Ὀδἔοσθ 

οοηδοηδϑηῦ ἰῦ -Ξ 1ἴ, ψυϊυύθα 1 ηυμέγοῦ ἄο. 11 Ἰουΐϑ.----ἶ, Ξε ἴα, ραϊρό. 

Β -Ξ ἅγ, υυυϊυύθῃ ἴσ, θϑίοσθ υόνθ]ὶ γ)ογίβ; Ὀθέοσθ οοηβοηδηῦ σχὶξ, υυσϊ ὔϑη σγἥ 
7678 ὅτο, τὶ 207.---Ἔ, ΞΞ τὰ αΥ ιιι8. 

ἘῸΣ Να 8818 Ὀϑέοσθ δὴν οοῃηβοπδηῦ θυ ἧ, 866 δου οὴ ΒΟ α Ἐ ἃ Ν. 
1 1ἰἴ8 ἰηβοσιϑα θοϑύνθθῃ πὶ δη Ϊ λιύηθιιβ, Ὁ (τόσ ΒΡ) δῃᾶ ἰ 8ριιδ. 
] οὔὔοθῃῃ ρῥγϑῆχὺ ὕο 1018] νόῦγ9] απηιι8 αγὶξβ ἐΛΙΉΙΣ οαἀδ οηυδ 8ιγι ὥσα : 50 

αἰαϊθούϊοα!ν ν απύηια ἀμψάγιι8. 

" 
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Ῥ ΣΘΙΏΒΙΠΒ: ΡῈ ὈΘΙΌΓΘ πὶ -- ἃ δορίθηι.----ΒῊ Ξ- Ὁ δαγϑα. 
Τ' ΣΘΙΊΘ1η8Β ; ἱηβοχίθα Ὀθύψθθῃ 8 (ἔτοτ Ε) δπᾶ σ αοογδιδ; ἀτορὺ ὈούνθΘη 8 

(ἔτοσὰ Κ) δῃᾶ 1 οοἱδ.----τῦ -- ὅξ ριιηιδ. : 
ῬΗ -Ξ ἃ ϑαγϑα ὅσο. ; Ὀϑΐοτο ἐ 1ὖ ΞΞ 8 αγδογ.---ὈῈΗ -Ξ Ζά ηιοάίιι8 τγδρῖσδ. 
Ἑ -Ξ 5 οοηέμην ἄσ,, ὑπτουσῃ ἰογοῖρηι ᾿μΗπιθηοο ἰς δοογιι8.---ΚΊῊ Ξῷ 8 ἐέωῦ: 

80 ΚΒ ααἷϑ αἀθαζ67' 865. 
6 ΞΞ Ζ ηυιϊγοῦ ὅσ. 
6ΗΞ. -Ξ-Ξ2Ζ απρὸ ἄο., ὑΒῃτουρῇ ἐογοίρῃ ἰπἔσθηοθ δ᾽ απϑοῦ σγαπάδ.--- ΘΗ -Ξ- Ζ 

ἐοδζηι8. 
ἘΝ -Ξ ἴς οὐγυιι8 ἄσ. ; -Ξ- ς ὈΘἔοσθ ἵ φιρίβ ὠὐγοθιι8 ὃ ροόπα, -- ὦ Ὀδέογο 6 ψιαμον 

ΟΥ ΟΥ̓ρΊ 4] ΕΒ οὐΥ̓γζέιι8 : Ὀδίοτο ἔ ἐὺ -- ὅ ποῦ ΟΥ, διἵδοσ οὐἱαίη δ] ν, 1β ἀσορὺ 
φιυυΐηπιιο.---ἘΥ: τ-- ὃ ὑποΐπα. 

ΑΥ̓͂ ΞΞ ῥ᾽ ἄρτι ὅσ. ; ΞΞ- Ζ Ὀθίογθ ἴ φοηιδ ἱ υἱνιι5 6 δαζαπιιβ οὐεῖψ8 φγἕδ. 
ΘΗΥ͂ ΞΞ δ᾽ ζογοορε ὧο.---ΚῊν τὸ ν᾽ εὐηρυΐϑ. 

8 ΥΘΙΩΘῖγΒ ϑαγοὶδ υἱῷ αη86} ὅζο. ; τ-- ἢ δέου ἵ αἴπιια ρύηϑδ (1688 Ὀθέοσϑ ἅ 
ανυδηα) ἅ ηνῶϑοιιϑ ΤΙ υὐγγῶσω τὶ αὐὐγίβ οἴμοῦ 71|81 8ϊιι5 ὃ γα, δρᾶ 
αἰδΙθούϊ ον ἰη1ῦ. Ὀθίοσθ γόονγθὶ 8οζιην; τε ἅ Ὀθίοσο ἵ ογαδγδ 7 ηυῶβ 
ϑιυδίσδίιι8 ἃ ηνιϑοα;; οΥαϊ οᾶὰ Ὀϑύνγθθῃ Ἰοὴς γόν6 1 δηᾶ ἐγ ατγόγα, δα 

Ὀθἔοσβ Ὁ]͵ (ἔτοσῃ Ρ5) 8ριιὅ.---85. τε ὅ φιιαϑίϊζιυηι 86α ϑιυδ: ΒῪ ΥὙΘΥΩΒΙΤΙΒ ΒΟΟΥΊ 8 
ϑιιόβοῦ, Ὀὰὺ ΞΞ 8 'ῃ ΘΟ] (168 88 8πα αἰα]θούϊοι]ν 8οδγζηιιϑ. 

ΑΒΜΈΕΝΙΑΝ. 
ΤῊ νόον] οὗ [86 οτἶψίηδ)] Ἰαβῦ 50118}16 ἄτορϑβ, Ε' 866 πουέηι, Ἐ 7 γον πιᾶξον 

»αΐΩΥ 8ι(οἰἶα, Ὁ 8ΟΥ̓ΟΥ͂ : ὙΔΟΠΟΒΥ ]80165 ϑχοθρίθα, οαπΐβ.Ό ΕΌΣΟΠΟΣ, ἱῃ ὑῃ6 
ψοσα ἴῃ 108 ΑΥὐτηθηΐδη ἔοστη ἱ δη τὶ ἄστορ ϑχοϑρῦ ἰῃ ὑπὸ Ἰδβϑὺ 8υ]180 6, ἱ 
ζηχιιδ υἱρίγιῖ (πᾶ βο ΨΏΘΩ ἔγοση ΒΕ Ὀθϑἔοσθ ᾿αυϊᾶ, όπα φιΐζα 8ἰογηιδ), αὶ 
γῶοίδ ; ἰὼ ὕ6 Ἰαβὺ 80118.}16 ὑῃοΥ σϑσαδίῃ, ὲ πἰάτιϑ ϑίαον, ταὶ δῶδδ οαγνΐβ 
͵7ογὴβ 8006} 8ϑοηυη8 8ριιδ. 

Ε ΤΟΙΏΔ81}8 600 7ογδ 865; ΑἸἰδϊ οὐ 8} (τόσα Αὐΐδη 1ῃ ΗΘ η66) ἰὐ ΞΞ ἃ ἀγσον- 
ἑην ἀδοόηυ ἰουΐϊδ ΟΥ (ΥἰΔΏ ἢ Ρχοῆχὺ αἴδοσ 1088 οὗ 8) Π8- 86; Ξε ὶ 
Ὀθἔοσθ ἢ φμΐηφιο (ἷ- 86η62) τ οοΥ Ζ (ἔτοσὰ 681) 866 δελῥηιιϑ; Ξε Ο Ὀϑἔουθ 
ἱ (ἔγοσῃ 8. Ὀθίουθ 8) βογου ; ὉΥ - Ὀταϊδαὺ ἰὺ τε ἃ ηιραΐιϑ; ἄτορβ Ὀθέοσθ ο 
(ἔγοσα γο) πουῦιι8.--ἰπρόσθεσις ὈΘίοτΘ ἃ ὕγᾶξον τ ἐγδβ, διη (88 1) Ὀθἔουθ ἢ 
πονυόηῖ. 

Ο Γϑυλδίῃβ ζαυδ ογδιι8 ἄο., ἀϊθ)] οὐ 684}1ν τὶ Ὦ- Ργϑῆχὺ οάον; ἀϊδ]ϑούϊοα ]Υ 
(ἔὔοσὰ Αὐΐδῃ Ἰμαθη06) ἰῦ Ξξ , ἃ γμιοῖδ οἄἀΐαιτη »ϊαπία ναοῦ.----πρόσθεσις ὈΘΙΟΥΘ 
τ γηοίό. 

Α ΥΘΙΏΔΙΏΒ αρὸ αγὸ ραΐεγ' ἄο., αἰϊα]θοῦ 81} ν τὶ ἢ- Ῥυϑῆχὺ αὐτ8; ὮΥ 7- 
Ὁχαϊδυὺύ ἰὖ - δἱ αἴίιι8.---πρόσθεσις ὈΘΙΟΙΘ πὶ γιξηϑὶ8 τ ἰουΐβ 8 δἰοἶζα. 

Σ ἃ -Ξ- οδ υἱυδ.---Ὁ -Ξ τὰ ογῶβ ΟΥ̓ ηνῶϑβ ζῶ. 
Ἑ - ᾿ ,2εἰϊ6 ηυδηδὶϑ ρίξινιιδ τδηιτα. 
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ὅτειι οαπυΐϑ ἀδηλνην σονῶ, διηα 80 ὙΏΘΗ ΤΌΤ ΟΘΟΙΏΡΟηΒδὑϊοη οὐδ αὐγιεγ 8 ; 

αἰα!ούξοα!]γ τὶ ἢ- Ρσοῆχὺ απιᾶγιδ. 
Ἃ ΞἩ ἃ 7γϊοΥ πιᾶζογ. 

ΕΙ ἴῃ Ἰαδὺ 8011416 (οὗ ὑπ Αὐταθηΐδη ᾿ψοσᾶ) Ξ-Ξ- 6 ἐγξβ, ΘΙΒΘΎΏΘΙΘ - ᾧ λύίδηιβ 
ζησδ. 

ΟΙ ἴῃ Ἰ᾿αβὺ 80}1801]6 (οὗ ὑπο Ασὐῃηθηΐδῃ ψοχαλ) -- ὃ ηυξ)δ, ΘΙΒΟΏΘΓΘ -- 
υἱηην. 

Βῦ (ἔτοσα ΕΒ) ---Ξ ἐπι 8ιι8, 
οὔ -- οἱ ϑμησοῦ βέιαθδ. 
οῦ :Ξ ον δῦϑ8.---ὖ -Ξ ἂν πᾶυϊϑ. 

Μ ΞΞ 85, αἰ] θούϊ σα] τ] ἢ- Ργοῆχὺ (δου 1οβ5 οὗ 5-) δἰηιϊζ8. 
Ν ἴῃ ὕμθ ΟΥΡΊΏΔΙ1Υ Ἰδδὺ ΒΥ1180]0 -ΞΞ ἢ ἀδοθην πουότι, Θ᾽ΒΘ ΜΏΘΙΘ -- 811 ἴη- 

ἱηροηδ υἱσίηπξῇ. 

Ι,Ξ 8ἃ' δπὰ σὴ ρ-Ὁταϊδυὺ 411 ζωριιδ; αἰδιθούϊοδ!]ν ἰὑ τὸ δἂλὰ δαϊαηαιδ; 
Ὀοίοτθ ἢ ἰὐ -ῷ ἃῖ υοἴζιι8. 

Β ΞΞ Δ΄ αγροπέμηιν αγηλι8 οογοδγην (Ἰὰ ὕμθϑθ ὕμσγθθ 1ὖ χαϊσῃὺ 6 ΠΌση Ἐ), 
λογάφινην ρὅϑοδ μγϑιι8; αἰθΊΘοῦ 8}}γ 10 τ αὖ ἐογγοῦ. 

Μ ΤΟΙ δἰ ἢΒ αγηνιι8 ηυδηϑὶ8; ὈΘΙοΣΘ οὐἱρίηδ] Ὁ 1ὖ τὸ Ὁ υοϑηϊδ, Ὀοΐογθ ἃ 1 -ὸοὔὖ 

ἀοηνιϑβ ᾿ϊοηιβ; αἀΥγορΒ (τὶ ἢ οοτηρϑηβούλου 15 ῃθ064) ὈθίοτΙθ 8 ηιθηγιδγηι 
τ 678. 

Ν ΤΟΙΏΔ1.Β πζάτι8 ΠΌΤ 8 8οηυηιι8; ΟΥΟΡΒ ὈΘίοσΘ 8 ηιδηϑῖ8. 

1, Γοση δ αἰΐι8 “ησδ, διΕῦοΥ σονγ6] αἰ] θοῦ 8}}Υ - ἃ γιοῖ 8α1; αἸἰαϊοοῦ 6 8.}}γ 
(ἔσουῃ Αὐΐδῃ 1 ῆυ 606) - σ ζουΐϑ. 

ΒΒ ΤΟΙΏΘΙῚΒ Ογδιι8 8006} ὑγ88; -- ἵ Ὀδίοχθ Ὡ 7ογβ βίθγηιιῦ ΟΥ ὙΟΥΘ] -- τἴ ογῶβ 
γιογῖον ; αἰδ) θοῦ 8}}ν - ἃ γγἄξον 8ἰοζζα. 

5 αἴδοσ στ --  ϑἰογ 8, αἰῦοσ 1 σῖνοθ Τὐυωϊδαὺ αἰΐμ8, δἃ 80 δου ἦ (ἔγοιῃ 
ὈΗ) πιοαέν8: ῬΥ - ΡῬΡΏ ἰαηιδ. 

Υ ἰηἰ8.} Υϑυηδἢ8 8θω; ναοῦ νογγῶοα, αἱδ᾿θούϊο8}}]} τὸ σ' ἴωρια πᾶάα τοϊῶβ 
υδηλύηυ υοϑίϊ8 υἱΐΐα υἱγιην ΟΥ (ὈΘίοτθ 5) ἱξῇ υἱσίπέϊξ : ταρϑᾶϊθ! Ὀθἔοχο σ 
ἱδτε 8ωμ8, Ὀούνγθο (ΟΥ̓ ρΊ 8.10) νονγ618 ατῸρ5 πουόῆν πουι8 υξυδ ΟΥ 
αἰα] οί α}]Υ τὸ ᾧ ἰαυδ: γι] (οὔΐοσ 1088 οὗ [86 ὅπ] σγοῦγ6}) Γϑχηδῖτνιβ 
αὐυιιδ. 

Ῥ ἰπἰ 14] ὈΘέοσθ ψ ΤΟ] τὸ ἢ ραΐθῦ μὲθ φιύπφιο, αϊΘ᾽Θου ΟΠ] Ὺ ἄτορα ρ»δβ; 
δΙοΣ γΟῦγ6] - ν 8ορίδηι ; αΥΟΡΒ ΘΥΘΥΥΨΏΘΙΘ Ὀοΐοτθ Ἰἰαυϊα ρίαπέα »ζξδγειι8 

ϑογηπιι8. 
Β οποϊηϑίοροορὶίο δῶδδ.---ΒῊ -Ξ Ὁ 2γ ζιυη ον ογδιιϑ: ΒΗΒ ΞΞ ἈΌ 7)γάξογ. 
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Τ᾽ ΤΟΙΏ81}8 δέου 8 ϑέοίΐα, Θ]ΒΘΊΥΏΘΓΘ -- [ἢ οοὐδ 8ορίθηι, ἰΟΥΥδδ ΟΥ (Ὀθἔοχθ πὴ) ἃ 
ἐῶ ; αΥΟΡΒ Ὀϑἔοσθ οσίρίηδὶ 8. ἐγὅβ, --- ἱ ὈῬϑίοσϑ (1 ὑμ Αὐγηθηΐδη ἔουτὴ οὗ 
186 ψοσα) τὶ “ ' ἅ6 7 ηυᾶξθγ' μαΐθῦ ΟΥ Ὡ ρίαπέα ; ΜΆΘΕ ἤ18]. Ὁ ἀγῸ}8 δἵξοσ ἢ 
(ἔγοσα μ) νυθηΐδ. " 

Ὁ -ΞΘ  ἀδοόηι οαΐιπι 8:15 ἄσ. ΟΥ ΜΏΘη Ε1)8] (ἢ ϑὐμαοῦ: ὍἙΒ -Ξ τὶ δον. 

9Η -- ἃ -αδ γε116 7ογὶβ; Ὀθΐοτο οὐ σίπαὶ σ 1 -Ξ Υ͂ ηιραϊζιι8. 

Ἑ -Ξ-3 8 ἀοιι8 αδοόηυ 8006} ἄς. ; Ὀθέοχο ἔ 1ὺ ἄσορβ σι Θοχαρθηβαύϊοῃ οοίδ.--- 
ΚΤΗ - ἦ ὐγϑιι8: Κ.Υ τῷ ὅ οαηΐβ: ΚΒ -Ξ- [ἢ 865, δ 80 ΚΒΚ γῦϑοῦ. 

α Ξες ασὸ σόπα γοίδ ἄσ.; ΜΚ ἰῦ ΒΟΙΩΘΟΪΤΩΘΒ ΞΞ 5 ὁ00 1ἴΒ ΟὈΒοῦΤΪΘ. 
6Η Ξ  απρδ ᾿ΐοθηιβ, ϑδῦΘ᾽ νΟΥΘ] Ζ δοϊδηιιβ ζύπσο ηυξὶδ οΥ ἀϊδ)ϑούο8}]ν Ζ 866 

δοϊἤηιιϑ. 
ΚΥ͂ -- ἰς Ὀοΐοσθ οοῃηβοηδηῦ οσιζι8, τ ὈΘΙοσΘ σόνγθὶ Ζύμψφωδ (-Ξ:- ἕἔ ἴῃ ρία, 

ξογοῖρη), δ᾽ αἴνοσς Ἰίαυϊᾷ φιυΐηχιια ἀγοα (ἀμ 80 ζιριι8).---ἰςγὲν τε τ 
χιιαξέιμογ. - 

ΑΥ̓͂ ΞΞ ἰκ δαϊαγτιιι5 δὅ8 υογυὶϊδ ὅτο.--- ΟῊΝ -Ξ ρ΄ λογάσιηι ζουΐβ, ὈΘΙΟΥΘ 6 -Ξ ἢ )ογοθ}8. 

5. ΤΟΙΩΘΙῺΒ ὈΘίοΥΘ ἃ δζδ ϑ8έοἴϊα 8ἐογ1118 διὰ ΘΕΟΣ ΟΥ̓ 81 8.581 εὐηιθγ 8 
ηυδηδῖϑ.; ὈΘίοσθ στ 1ὖ Ξξ ἡ 807Ὸ} ; ἀγορ8 Ὀδϑέογθ νόοῦϑὶ 8.7 8θρέθην διύιι8 (γι 
800 8ῦονθ Οἢ ῥτϑῆχὺ ἢ-} ΟΥἩ 8.88] 8120), τ1071ι8 υοϑέϊ8 ΟΥ̓ ἸΚ ηυνῶϑ, ΘΙΟΥ Γ' 
τογγῶσα οογοδγανην πογαφιν ἰογγοῦ, διὰ ΜὮΘη 8] 86 ̓  δὴ ΟΥἿρίη Δ] 
ὙΟΥ͂ΧΘ] η20718.----ῬΒὉ ΞξΞ ΡΉ δἰθγγδ δέ οῦ : 8Ρ0 - [ἢ βριιδ: ΒΥ -Ξ [κ δοηυ- 
18 ΒΟΥῸΥ 8107, ΟΥ, ὈΘέουΘ γόνγοὶ 5 (ΠτᾺΤΌΤ Κ), 5:ς 8000}. 

ΖῸ ΞΞ 8[ πξαάιι8. 

ΖΕΝΏ. 
1, ΟὍ 1, Ὁ τουηδίῃ, 

Ἐ; ΤΟχηδίη 5 Ὀθίοσθ ἃ 888], 8506 ἑωδιζα ἐοηοῦγας ἴουΐβ; ΘΙΒΘΜΏΘΙΘ ἰὖ - ἃ, 

ΒΟ ὈῪ ἐ-γαη]δαυὺ -Ξ δἱ λοῖιιϑ πιθάζιι8 με7- 896 70. Τῦ 18 Ἰηβογίθα ΔΕΘΥ 
Γ αΥϑον οογίοα; σιγοιζὶδ αἀοΙρἤζηυιι8 7Ογ06}8 ἐογγοῦ υογίδ (ΘΥΘῊᾺ ΜΆΘΩ 818], 
ἑηέ67), 8566 Ὀ6]0 οἡ ὑπ βοηδηῦ Ἰἰηρτιδ)}8. 

Ο Ὀθέουθ πὶ -- 6 οϑηΐιηη, ἀοΉγιι8 690 ᾿ύηυιϑ; ΘἸΒΘΆΘΧΘ ἰύ τὸ ἃ, ΜῈΪΟΏ ὉΥ ἐ- 
Ὁτηϊδυῦ -- δἱ οὗ ροέέβ ἄγτηα, ὉΥ ν-Ὁταϊδαυῦ τε δι 8οζιι8. 

Α Ὀοίοσθ τὰ -- 6 βϑοαηυηιηι ; ΘΙΒΘΏΘΙΘ 10 Γοτηδ 8 (1 μαΐογ' ἰηὑοχομϑηρΊηνρ 
88 ἴῃ 5Κ. σὶῦ 1), ἀπ Ὀγ ἰ- Ὁταϊδυῦ -Ξ δἱ αηιδί- απΐηια. Τὺ 18 ᾿ῃβοχίϑα 
ΘΙΙΟΘΥ Σ᾽ (ΟΥ̓. 

Ἑ τῷ ἃ, ὃν ἐ-Οὐαϊδυῦ δὲ οἰ: Ὀοέογο δῇ ἰὗ - ὅο ηιδηϑῖϑ. 
Ο -- ἃ, ΌΥ υ-Ὁτηϊδαυῦ δι: ζαιυγ8: δὖὺ ἐμ ϑῃᾶ οὗ ἃ νοσχᾶ 1 ΞξΞ- 80 η)ὅβ ρ[ῶ8 

υϑ. 

Ὁ ΥΘΙ ΘΒ: Ὀϑίοσο ΔὮ ἰὐ -- 80 πᾶγίϑ. 

ΟΙ -- 88 ροόπα 8Ἃον υἱέΐβ; 80 ΑἹ δὲέδ βϑαθία. 
οὐ - 80 οἷν 783 Ἰῶπα; 8ο αὖ αιἱρθῦ.---νσ -- ἅιϊι δῦδ. 
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Μ -Ξ δῃὶ βδἰηνίϊϊ8 ἐσηοὗγα!.---Ν τὸ ΔΏ ἀδοθηι ἴη- }ινθογυΐϑ πούόηι, Ὀθέοτο ἃ Ὠϑαΐδ) 
δὴ ἀδη8 ἱπέου εὐιδγα ; ὈΘυγύοηθ Ὀθίοσθ οοηβοηδηὺ 8, οσηζιύηι ἴη.-, νΥ ΊΟἢ 
Ὀγ ἐ-]αυῦ -- δἱ υἱσίηξξ. 

1 τ δῦ (Ἐ 6, 806 ΕΒ δρον6) ζέίξη, ρίαηζα.---, Ξε ὁσ (-ἰ 6) αγσοηξιύι Ῥογέιιδ 
γερδ, ὈΘΙΟΥΘ ἴξ ΟΥ Ὁ -Ξξ ΘὮΓΣ ζιωρι8 σογριιβ, ὈΘίοσθ τὶ ξ ΟἿΣ σγαυΐβ: ΥὙ8Β 
Β8] -Ξ- τὶ φιαΐογ.----ἰ, τὸ ἂῦ (- 6) Ἰαγσιιϑ, ϑιλᾷ 50 Βὶ αγηνιϑ γοσῦ ἰοΥΥ 6. 

Ν Ὀοίοσθ Ζ (Ποσ 6} αἀἰβδρΡθασβ, ὑΠ6 Ῥγθοθαϊηρ σονγ6 1 Ὀοοοχηΐηρ ἃ ατισδ. 

1, Ξε ζ.--- Τουηδ 1:8 ; ἰῦ ἄγορβ Ὀϑἕοσζθ 88} (ἔσόση 8) ρόγηα. 

δ Ξ  Υ. 
Υ͂ τουηδῖσβ, Ὀὰὺ δέον ς (ἔτοσα Ε) ἰὗ ΞξΞ ἢ οαγυΐδ ὀφίθιι8, δέου τὰ (ἔροση 1) 

1 τῷ ἃ “βρίσδαην᾽ νυν ψφιυυαζέμοῦγ. ΟἿ 80 8660 ὈΘ]ΟΥ͂,. 

Ῥ ΤΟΠΊΒ1ΠΒ ὈΘἕουθ ψΟΥ͂ΤΘ] ΟΥ ἐ βορίθηι ; ὈΘέΟΣΘ 8ᾺΥ οὐμοσ οοῃηβοηδηῦ 16 - ἢ 
ϑοηυτιι8 ρίαμέα ρίῶδ ρδϑοῦ »γδ. 

ΒΗ ΞΞ- Ὅ; Ἰαῦοσ Ὀθύνγθθῃ γ 618 ἰὐὺ τῷ τν πδολεηλι 

Τ ΤΟΙ 818 ὈΘΐΟΣΘ νον 6] (γοῦ βοιηθυϊηθβ 88 ἴῃ 5Κ. Ὀθοοσηθβ τῆ, μαβϑιι8 
γαΐοῦ ρίαπία γοία διι6) ; ὈΘέογα σοηβοηδηῦ ἰὐ -- ἢ ρμυωξιι8 φιναξξιιον ἐγξβ: 
0 τῷὸ { αὖ [89 οπᾶ οὗ ἃ βύθιῃ ηϑρὅϑ ΟΥ̓ τοοῦ οογίοι; ῥοΐδ ρίωπέα νογίδ. 

Ὁ ΤΟΙΊΔΙΏΒ; Ὀούνθθη γΟ 618 1ὗ τὸ ἢ 85ηάου, Ὀθέοσο ἃ (ἔγοῃ 085) 1 -ξ ἢ Ζ 
607..--- τϑίοηϊο Ὁ Ξξξ Ὁ δῶ. 

ΡῊ -Ξ ἃ, οτηϊύῤοα Ὀοἔοτο ἢ γιπάμηι8. 

πος; ἀϊδ]θοῦ 8} Ζ (ον; Ῥδίοσθ ἐ 1 -ξ- 8. οοἶδ.---ΚΤῊ -- ΚΠΘὮ ἐσωῦ: ἘΒ 
Ξε δι: οὐρῶ αδαίογ' θὼΣ Ἤιοα; 861;, ἘΒᾺ τι 8. ρῦδοῦ.---α τΞξΞ Ζ; ὈΘίογθ τ 1ὖ -Ξ ΖΏ 
φογυῶ γτυδϑοῦ.---ΑἩ - Ζ. 

ΕΚΥ͂ Ὀοΐογθ ΟΥρίηα] 6 ΞξΞ ς οοίθῦ' φιιαύξιοῦ -φιιδ φιΐηηιο (ϑιλα 80 δὖὺ ομᾶ οὗ 
τοοῦ, σοψιν ἴαδθ7' 8θφο7" ὅ6.)}; ὈΘΙΟΥΘ ΒΥ ΟὗΠΘΥ σόοῦϑὶ ἰὖ -- ἰς σογριι 
οσιζιι8 χιυῖ ὅτ. ; ὈΘέογο οοηβοηδηῦ 1ὖ -- [ἢ ἴώπα ποῦ 862. 

ΑΥ̓͂ -- ͵ Ὀθέοχο ἱ υἵνιι8 ΟΥ οΥἱβρίηδ) 6 αἰροῦ (ἀμ ἃ 80 δὖῦ οπμᾶ οἔ τοοῦ, ἐπϑβέϊο 
7 8ϑαρῖπα): ὈΘίοσθ ΔῺΥ οὔμοὺ νονθὶ ἰὗ τ σ; Ὀθέοσθ οοῃεοηϑηῦ ἰὑ 
Ξὸ ἢ γηἄαι8. 

ΘΟΗΥ͂ Ὀθἔοτθ οὐὔρίηδὶ 6 -- (δα 80 αὖ ομᾶ οὗ τοοῦ, ζουΐβ ; Ἰαῦϑσ ΖΏ, πί); 
ΘΙΒΘΊΘΙΘ ἰδ - Σ;Ὦ Ἰαγσιι8.---ΚΗΥ ὈΘίουο ὶ τε ς βούπαδ; δ᾽ βθννθσθ ἰὐ - 
σγηυϑα 8οοοιι8. 

Ξ Ξξ 

(1) ἢ Ὀοΐογϑ ἃ βαθέα 8αϊέιι8 8εοῦ ὅσ. (ἀλλα 80 δὺ ϑμηῃᾶ οἵ χοού, ζὅπα), ΟΥ 

Ῥούψθθῃ ἃ δηα δῃοῦμοΥ γΟΥ6] 6718, ΟΥὁὈ ὈΘύνΘΘη 8 8 1 8ιηι. 
(2) Ὡἴ Ὀθύνθθῃ 8 δηὰ 8 807Ὸ7, ΟΥ ΜΆΘΩ ἔμπα] δέου 80 ηιδηδὶδ πᾶγὶβ απιρῦ 

υἱϊϊα. 
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(8) 8ὸῃῃ αἴδου ἱ ρίημϑδ ὰὶ ογδέω σιιδίδ ὥγδ, τ υογγξϑ διμβᾷ 80 οΥἱᾷ. ρογνα, ἰκὮ 
(ἔσουὰ ΚΥ) ζαϑιγδ 86. 

(4) ς Ῥθϑἔογθ ρῥ 1 ἴκ ς ἢ ζύδη ϑίοίϊα ἑαδιΐα οὐδοῦγιιδ βούμδ πο πω δ. 
ΒΥ͂ -Ξ- ᾳ ϑαρῖηα 80067᾽ 807,8 8078 ϑΟΥΟΥ͂ ϑιιᾶυϊβ ΒΟΥ. 

ΞΑΝΒΚΉΤΙΤ. 
:Δ, τ, ἵ, Ὁ τοσηδίπι. 

Ἑ δὰ Ο ΑἸ1Κ6 - ἃ: ἃ σϑιηϑίηβ. Βυῦ ΟΟΟΒΒΙΟΙΔΙ1Υ ΒΕ 8Π8 Α --:, πισπᾶα 
ἐγ Ῥαΐθγ. 

Ἐ δηᾶ 0 Δ|110 -ῷΖ ἃ: ἃ ΥϑΙΏ 8.8. 

ΕΙ διηα ΑΙ αἰΐκο -Ξ-, 8: οὔ διῃᾶ αὖ δἰ -Ξ δὃ.---ὃῦ -Ξ- ὅτι, 5606 δὅϑ: ἂὺ ΓΟΙΏΔΙῚΒ 

Μ -Ξ 811 ϑ8ἰηυ 115 ἰοποῦγα!.---Ἐ τῷ ΔΏ απΐς αδη8 ἴπ- ηζον 7μυοηϑ; ὈδΥγΟΏΘ 

Ὀθέοσθ οοηβοηδῃὺ ἰὺ -Ξ ἃ οοηζιηι Ἰστυῖβ ἴγυ- πιῆ υἱσίηξξ.---ἶ τε ἃ απᾶϑ. 
Ι,-α 1] 1.6. ἃ] οαἴνιι8 ἐοϊογδ οΥ 11, ΜΈΪΟΏ - ἢ -ῷ ἰῃ (806 Ὀ6]ον) οαἰζωην ; 

Ὀοΐοσθ οοῃβοημδηὺ ἰὑ ΞΞῷ σὶ ρίαηΐζα. --- τὸ ἂτ ἴ.6. υΓ σγαυΐβ ΟΥ̓ ἵΓ οογοδγιηι 
λαγιιϑρόα; Ὀθίοσθ οομβοηϑηῦ ΟΣ Η18] 1ὖ ΞΞ σ αἴοῦβ αγϑ σοΥΡιι8 ὅο.---τὶ -- ὃς 
1.6. ἂν ζᾶπα γοϊϊοῦ οὐ ἴτ ἰαγοιϑ, ἸαῦοΟΣ 1] υὑγυδύϊξοιιδ. 

Μ διββι τη] θα ἴο ἃ [ο]οσίηρ οοηβοηδηῦ 18 τεϊυύθῃ 11 τὐριογ 58 ηιδηιδγινηι. 
50 Νὶ 18 Ὑυϊτύθῃ ὦ υτσίπέϊ ἀπ867' πρό. ---Ν ΔιΑΌΘΥ τ Ξε ἃ ἰᾶπα ροϊϊοῦ, ϑιχὰ ἸαΐοΥ 
[89 Β (ΟΣ 1)) [8618 ἀἰβαρρθδῦβ οαἰζην ραϊηιαὶ ρίϊα ἄϊπα. 

Ι, τε ζ οἶον ἰουΐβ νοἷδ, Ἰαῦον 1 δαζαηιιβ ζἰδοί ζύπισδ ὅζο.---Β, ΥὙϑτ δῖ }8, Ἰαῦθχ -- 1 
γγῶπα: δαἴζον 1 ἃ ἀθηῦα! Ὀθοουθ8 ΟΣ Τα] δηα ὑῃθ σ᾿ 1.861} ἀἰθαρρθδσβ 
ογϑϑι.8 ἑαγι8 δαγάηι8. 

ὅ τ γ.---ν τοχηϑίῃϑ, θαῦ ἄγορβ ἰηὐὑ8}}γ Ὀθέουθ τὶ νοΐνα οΥ ἃ ἰᾶπα. 

Ῥ ΤΟΙΏΒΙῺΒ ; (1 Δ] οὐ 81} τῷ ΡΡ ρίρεν ριριϊδ, ῬὮ 88. 
Β ΥΔΓΘ, σι δογηό, οπογηδίοροθὶο δαδας δῶοϊηα. 
ΒΗ ΥΘΙΏΔΙΒ ; ὈΘΙΌΣΘ γΟ6] - δδβρίγαΐθ 1 ξ Ὁ Μιυπάιι8. 

Τ τουηδίηβ : (Ἰδού }ν - ἐξ ἐωγέιν, [ οοπδ ογἄβϑιι8 ρα88ι8 ρίαπία τοία 
δἰ ἱοσῦ; ΘΟΥ 8ἢ ἴὐ -- Ἐ οοἱδ, ἀϊδ) Θούλο8}}ν ἘΝ οοϑέιι8 δϑένιην. 

Ὁ ΤΟΙηϑίηβ, ουθῃ Ὀθἔοτο 6 ογδαδ; ἰὺ 15 δι8βὶ ηἸ]δῦθα Ὀθίογο ἐ ορρίατιηι ΟΥ 

᾿ πιογθδ. 
ὈῊ Τοσηδίῃβ : Ὀϑέουθ γον6]  δβρίσαὺθ ἰῦ Ξ ἃ μαυϊϊΐα ἥησδ. ΑἸΟΥ οΥρῖη δ] 

Β 1 Ὀϑοογηθϑ (ἢ δηᾶ αἰ] ούξο]ν [8 δαγάιι8. 

Κοςς; ἀϊο!θουϊοδ!!ν ἢ ὁ»; Ὀδέοτθ ξ ἰύ τε ϑῃ οὐδ, Ὀθέογθ οἷ (ἔγοσῃ 88) 18 
Ἰοϑὺ »δϑοῦ.---ΚΊΗ -Ξ ἰκϑἢ ἐσωδ υὐγϑιι8: ἘΒ τῷ ἰςσϑἢ αοτϑ οοσα ἀδαίοῦ ηιΐβοδῦ 
γιοῦ, Ῥμ8] 88 865. 



152 ς ΟΟΜΡΑΔΜΑΤΖΤΙΡΙ͂Ε ἘΤΥΜΟΖΟΟΥ͂ 

α --Ἶ;; ἀϊα]θοίίοα!]γ Ὁ ἄ᾽δ ἐφο πιαρηιι8.--- ΘῈ τε Ὦ. 
ΕΥ͂ Ξε ἶς ; Ὀαὺ -Ξ ς Ὀοΐοσθ ἱ ροόπα (806 ΟἹ φιρίβ}) ΟΥ̓ ΟΥἿρ] 8) ἘΞ οἶον σογύιηηπ 

φιαΐιον (λα 80 δὖὺ ϑῃμα οὗ χοοῦ, οοφιν βϑεψμοῦ υοοῦ ἄο.).---ἘῪ85 (ΚΘ ΕΒ) 
τ ᾿ἰσϑἢ 8οϊρίδ. 

αν Ξ, κ; Ρυΐ -Ξ Ϊ Ῥοίοσο 1 υδνδ ΟΥ ἜΤ Ἑ αἰὐσοῦ δαγάτι8 δίδηνδη, (ϑιλ 80 
δὺ ὁπ οἵ τοοὐ, ἡμωπσῦ ϑδασῖπα ὠηριιδ). 

ΘΗΥ͂ -- σς᾿.--ΚΗν -Ξ- ἰκξῇ οοησίμβ8 ὠησιΐβ, ὈΘίοσΘ ΜΟΙ -Ἐ ΒΕ  ταῖθ ες κ 
σγηιδα : ΒΚῊΥ Ὀθίοχο ἱ ΞΞ οἷ βοϊπαδ. 

5 ΤΟΙΩΔΙη5; Ὀαΐ (1) τε δ} δἴδου ἱ ρέγιϑδ υἵγιι8 (ΘΠ 50 ΟΥἿβ.. σαδϑινη}), τι οἰτιδῦ 
οοϑένην τῦγβ ρῥγᾶπα ἄγδ (ἀγα 80 οΥἱῷ. δϑέψιηι) ἃ ηιῶβ (ἀα αι] Θοὐ 08}}0 
αἰδοσ 8 ζαϑοϊνιι8), ΤΣ Λογγοῦ ρογπα τυὐἡγδγγῶρα τ 7 ϑἰξφύιην ὑογΥ 8, Θι ἃ ὈΘΙΟσΘ 
ὙΟΥ͂Θ] 1 8} 86 ; (2) -- ς ὈΘἕουΘ γΟΘ] -Ὁ ς 80667; (8) ἀἰδ] οὐ οα]Ὺ ἄτορβ 
Ῥοΐοσθ ἢ ζίδη ἱ ἐπϑέϊρδ. -8Κ Ὀοΐοσθ οὐϊρίμδὶ Ἐ -- (ἢ ρδϑοῦ. 

ᾳ ὈΘίοσθ Ὁ σθκο8 [Π6 ἃ οΟγθῦσαὶ δηᾶ 108618 ἄγορβ πὶ οοταρϑηβδίίοῃ 
πϊάλτιϑ. 

- ξγ 
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